
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 26 січня 2017 року 

 

1. Затвердити освітні програми, навчальні плани: 

для першого (бакалаврського) освітнього рівня 

− “Тренерська діяльність з обраного виду спорту” (зі спеціальності 

017 Фізична культура і спорт); 

− “Хореографія” (зі спеціальності 024 Хореографія) 

для другого (магістерського) освітнього рівня 

− “Медіакомунікації” (зі спеціальності 061 Журналістика) 

 

2. Затвердити зміни до Додатку 6 Положення про щорічне рейтингове 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і 

наукових працівників Університету “Лідер року”. 

 

3. Затвердити Рейтинг поступу періодичних наукових видань 

Університету у 2016 році.   

3.1. Покласти координацію розвитку періодичних наукових видань на 

бібліотеку Університету. 

Відповідальна: Т.С.Опришко 

Термін виконання: до 01.02.2017 р. 

3.2. Заохочувати преміями роботу відповідальних 

секретарів/випускових редакторів періодичних наукових видань 

Університету. 

Відповідальні: 

Н.М.Віннікова, Т.С.Опришко 

Термін виконання: щомісяця  

з 01.02.2017 р. 

3.3. Забезпечити виконання наказів від 26.02.2016 р. №86 “Про 

підвищення якості періодичних наукових видань Університету” та від 

08.06.2016 р. №323 “Про структуру та функціонування веб-сайтів 

періодичних наукових видань”. 

Відповідальні: головні редактори, 

заступники головних редакторів 

Термін виконання: до 01.06.2017 р. 

3.4. Дотримуватися термінів виходу періодичних наукових видань 

відповідно до Тематичного плану Університету.  

Відповідальні: головні редактори, 

заступники головних редакторів; 

М.М.Прядко 

Термін виконання: протягом 2017 р. 

3.5. Вивчити питання щодо припинення функціонування тих 

періодичних наукових видань Університету, які не виконують вимоги 

наказів, зазначених у п. 2.3. 



Відповідальна: Т.С.Опришко 

Термін виконання: до 01.12.2017 р. 

 

4. Інформацію М.М.Прядко, завідувача НМЦ видавничої діяльності, 

про виконання Тематичного плану видань за 2016 р. взяти до уваги. 

4.1. Затвердити Тематичний план видань Університету на 2017 рік. 

 

5. Затвердити Положення про правила призначення і виплати стипендій 

в Університеті. 

5.1. Затвердити Порядок формування Рейтингу студентів Університету. 

5.2. Встановити:  

– загальний ліміт стипендіатів – 45%; 

– ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначено академічну 

стипендію за особливі успіхи у навчанні – 10%, але не менше одного 

студента (за наявності претендента). 

 

6. Затвердити нову редакцію Положення про Стипендіальну комісію 

Університету. 

 

7. Затвердити Правила прийому до Університетського коледжу у 

2017 р. 

 

8. Затвердити нову редакцію Положення про ректорат. 

 

9. Інформацію І.А.Босенко, головного бухгалтера, про виконання 

бюджету Університету за 2016 р. і кошторис надходжень та видатків 

Університету на 2017 р. взяти до уваги. 

 

10. Затвердити Порядок рекомендації до друку (безкоштовного) 

статей студентів/магістрантів у періодичних наукових виданнях 

Університету. 

 

11. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 035 Філологія 

– Доротюк Оксани Миколаївни у формулюванні: “Концептосфера 

віртуальної реальності у сучасній українській літературі” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 

(спеціалізація – теорія літератури). (Науковий керівник: Н.М.Віннікова, 

доктор філологічних наук, доцент). 

зі спеціальності 231 Соціальна робота 
– Малініної Лоліти Віталіївни у формулюванні: “Соціально-

педагогічна підтримка батьків, які мають дітей молодшого шкільного віку із 

труднощами у навчанні” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 231 Соціальна робота. (Науковий керівник: О.В.Безпалько, 

доктор педагогічних наук, професор). 



 

12. Рекомендувати до друку: 

– навчальний посібник “Історія зарубіжної літератури першої 

половини ХХ століття: Практикум” (автор: О.В.Гальчук, д. філол. н., доц.). 

Рецензенти: Т.С.Шевчук, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри загального мовознавства, слов’янських мов і світової літератури 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету; Л.Б.Лавринович, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури і зарубіжної 

літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– збірник наукових праць “Педагогічна освіта: Теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, 2017 р., вип. 27 (редкол.: В.О.Огнев’юк, 

Л.Л.Хоружа, О.В.Безпалько та ін.). Рецензенти: В.М.Чернобровкін, доктор 

психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки 

Національного університету “Києво-Могилянська академія”; Н.М.Бібік, 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний 

науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України; Л.І.Бєлєхова, 

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської мови та 

методики її викладання Херсонського державного університету.  

Видання здійснити за кошти Університету. 
 

– науковий журнал “Інтегровані комунікації / Integrated 

Communications”, № 2 (голова редкол.: Л.М.Новохатько, д. іст. н., доц.; гол. 

ред.: Г.В.Горбенко, к. пед. н., доц.; редкол.: Х.Кафтанджиєв, Р.В.Ковальчик 

та ін.). Рецензенти: В.Е.Шевченко, доктор наук із соціальних комунікацій, 

доцент, завідувач кафедри мультимедійних технологій і медіадизайну 

Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка;  О.М.Василенко, кандидат історичних наук, директор Інституту 

бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 


