
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 21 червня 2018 року 
 

Вручення атестатів: 
– доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту –  

Лопатенку Георгію Олеговичу, кандидату наук з фізичного виховання і 
спорту; 

– доцента кафедри англійської мови – Павлюку Роману 
Олександровичу, кандидату педагогічних наук. 

 
Регламент засідання: 
Доповідь кандидата на посаду завідувача кафедри / НДЛ: до 3 хв. 
Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника 

НДЛ, НМЦ): до 2 хв.  
Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв. 
 
1.  Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів кафедр: 
• завідувача кафедри академічного та естрадного вокалу  Інституту 

мистецтв – Мережко Юлії Валеріївни, кандидата педагогічних наук 
Доповідач: Юлія Валеріївна Мережко 
 

• завідувача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 
– Школьної Ольги Володимирівни, доктора мистецтвознавства, старшого 
наукового співробітника 

Доповідач: Ольга Володимирівна Школьна 
 

• завідувача кафедри історичної та громадянської освіти  Інституту 
післядипломної педагогічної освіти – Левітаса Фелікса Львовича, доктора 
історичних наук, професора 

Доповідач: Фелікс Львович Левітас 
 
• завідувача кафедри германської філології Інституту філології – 

Буніятової Ізабелли Рафаїлівни, доктора філологічних наук, професора 
Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова 
 

• завідувача кафедри філософії Історико-філософського факультету – 
Додонова Романа Олександровича, доктора філософських наук, професора 

Доповідач: Роман Олександрович Додонов 
 

• завідувача кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту 
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Ясько Лілії 
Володимирівни, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента 
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Доповідач: Лілія Володимирівна Ясько 
 

• завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 
Факультету інформаційних технологій та управління – Бурячка Володимира 
Леонідовича, доктора технічних наук, професора 

Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок 
 
2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів науково-дослідних лабораторій: 
• завідувача науково-дослідної лабораторії експериментальної 

педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної 
педагогічної освіти – Линьова Костянтина Олександровича, кандидата наук 
з державного управління, доцента 

Доповідач: Костянтин Олександрович Линьов 
 

• завідувача науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації 
вищої освіти – Виговської Ольги Сергіївни, кандидата політичних наук   

Доповідач: Ольга Сергіївна Виговська 
 
3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад професорів кафедр: 
• професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Пучкова Андрія 

Олександровича, доктора мистецтвознавства, професора 
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв,  
к. іст. н., доцент 

 
• професора кафедри української мови Інституту філології – Караман 

Ольги Володимирівни, кандидата філологічних наук, професора 
• професора кафедри української мови Інституту філології – 

Стишова Олександра Анатолійовича, доктора філологічних наук, професора 
Доповідач: Олена Володимирівна Єременко,  
директор Інституту філології,  
д. філол. н., професор 

 
• професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Надтоки Геннадія Михайловича, доктора історичних наук, 
професора 

• професора кафедри історії України Історико-філософського 
факультету – Гедьо Анни Володимирівни, доктора історичних наук, 
професора 

• професора кафедри історії України Історико-філософського 
факультету – Щербака Віталія Олексійовича, доктора історичних наук, 
професора 
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• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 
Додонової Віри Іванівни, доктора філософських наук, професора 

• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 
Тура Миколи Григоровича, доктора філософських наук, професора 

• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 
Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 

 
• професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту – 

Козак Людмили Василівни, доктора педагогічних наук, доцента 
Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 
директор Педагогічного інституту, 
к. пед. н., доцент 

 
• професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Факультету інформаційних технологій та управління – Бессалова Анатолія 
Володимировича, доктора технічних наук, професора 

• професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 
Факультету інформаційних технологій та управління – Семка Віктора 
Володимировича, доктора технічних наук, доцента 

• професора кафедри управління Факультету інформаційних 
технологій та управління – Гладкової Валентини Миколаївни, доктора 
педагогічних наук, професора 

• професора кафедри управління Факультету інформаційних 
технологій та управління – Удовиченка Володимира Петровича, доктора 
економічних наук, професора 

• професора кафедри фінансів та економіки Факультету 
інформаційних технологій та управління – Лойко Валерії Вікторівни, доктора 
економічних наук, доцента 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 
декан Факультету інформаційних 
технологій та управління, к. пед. н. 
 

• професора кафедри міжнародних відносин та міжнародного 
права Факультету права та міжнародних відносин – Цвєткова Олександра 
Глєбовича, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника 

• професора кафедри публічного та приватного права Факультету 
права та міжнародних відносин – Баклана Олега Володимировича, доктора 
юридичних наук, професора 
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• професора кафедри публічного та приватного права Факультету 
права та міжнародних відносин – Федюк Лілії Василівни, доктора юридичних 
наук, професора 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 
декан Факультету права та міжнародних 
відносин, д. н. з держ. упр., професор 

 
 4. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад: 
• молодшого наукового співробітника бібліотеки – Тимофєєвої 

Галини Вікторівни 
• старшого наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації вищої 

освіти – Костюк Тетяни Олександрівни, кандидата політичних наук, доцента 
• наукового співробітника НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти – 

Маньковської Ірини Миколаївни 
• старшого наукового співробітника НДЛ освітології – Бульвінської 

Оксани Іванівни, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника 

• молодшого наукового співробітника НДЛ освітології – Ошуркевич 
Наталії Олексіївни  

• молодшого наукового співробітника НДЛ освітології – Потіхи 
Зінаїди Андріївни 

• молодшого наукового співробітника НМЦ досліджень, наукових 
проектів та програм – Капралової Ірини Миколаївни 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 

 
5. Затвердження наукової теми кафедри фінансів та економіки 

Факультету інформаційних технологій та управління на 2018-2023 рр. – 
“Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції”. Керівник теми: 
В.В.Лойко, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та 
економіки. 

Доповідач: Валерія Вікторівна Лойко, 
професор кафедри фінансів та економіки, 
д. екон. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Затвердження освітньої програми Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем (код 125.00.01) (спеціальність 125 Кібербезпека; 
галузь знань 12 Інформаційні технології) для першого (бакалаврського) 
освітнього рівня зі скороченим терміном навчання. 
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Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок, 
завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
д. тех. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
7. Про визначення ліміту стипендіатів.  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
8. Про внесення змін до Правил прийому до Університету у 2018 році. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент  

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
9. Про внесення змін до Правил прийому до Університетського 

коледжу у 2018 році. 
Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
10. Затвердження: 
– Положення про навчально-виробничу майстерню тележурналістики 

Інституту журналістики. 
Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 
директор Інституту журналістики, 
к. пед. н., доцент 
 

– Положення про навчальну лабораторію виконавської майстерності 
Інституту мистецтв. 
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Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв,  
к. іст. н., доцент 
 

– Положення про гуртожитки. 
Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 
проректор з науково-методичної, соціально-
гуманітарної роботи та лідерства, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожного положення: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 
 
11. Затвердження тем дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії: 
зі спеціальності 032 Історія та археологія 
– Зотової Тетяни Юріївни “Українські воєводства в системі 

парламентаризму Речі Посполитої у 1569-1609 рр.” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація – історія України). (Науковий керівник: В.М.Михайловський, 
доктор історичних наук, доцент) 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 
завідувач кафедри історії України, 
д. іст. н., професор 

 
зі спеціальності 035 Філологія 
− Москаленко Анастасії Олексіївни “Динаміка норми сучасних 

європейських мов: лексико-семантичні та стильові особливості (на матеріалі 
англійської, італійської та української мов)” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – загальне 
мовознавство). (Науковий керівник: Р.К.Махачашвілі, доктор філологічних 
наук, доцент); 

− Ярової Яни Станіславівни “Інтернет-дискурс моди: структурні, 
лексико-семантичні та стилістичні характеристики (на матеріалі сучасних 
європейських мов)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – загальне мовознавство). 
(Науковий керівник: Р.К.Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 
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12. Рекомендація до друку: 
– монографії  “Вища освіта та ринок праці в Європейському Союзі: 

тенденції взаємодії” (автор: Н.В.Мосьпан, к. пед. н., доцент; за наук. ред. 
С.О.Сисоєвої, д. пед. н., професора, академіка НАПН України). Рецензенти: 
Т.І.Коваль, професор кафедри методики викладання іноземних мов й 
інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного 
лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, професор; 
Т.Є.Кристопчук, професор кафедри суспільних дисциплін Національного 
університету водного господарства та природокористування, доктор 
педагогічних наук, професор; І.В.Соколова, професор кафедри педагогіки та 
освіти Маріупольського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор. 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
завідувач кафедри теорії і методики 
музичного мистецтва, 
д. пед. н., професор 
 

– монографії “Підготовка фахівців зі спеціальної освіти до 
професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі” (автор: 
О.В.Мартинчук, к. пед. н., доцент). Рецензенти: В.В.Засенко, директор 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України; І.В.Дмитрієва, завідувач кафедри 
технологій спеціальної та інклюзивної освіти Державного вищого 
навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”, 
доктор педагогічних наук, професор; Д.І.Шульженко, професор кафедри 
психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та 
психології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, професор.  

Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник, 
професор кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти, 
д. психол. н., старший наук. співробітник 
 

– навчального посібника “Спортивна ходьба” (автори: 
В.Є.Виноградов, С.П.Совенко, Ю.М.Андрущенко, А.В.Соломін). Рецензенти: 
Р.П.Карпюк, заступник голови Волинської обласної ради, професор, доктор 
педагогічних наук, заслужений тренер України; В.І.Бобровник, завідувач 
кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
професор, доктор наук з фізичного виховання і спорту, заслужений тренер 
України; В.Т.Яловик, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та 
рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник фізичної 
культури і спорту України, заслужений тренер України. 
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Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, 
к. н. з фіз. вих. і спорту 
 

– збірника наукових праць “Київські історичні студії”, 2018 р., 
№ 1(6) (гол. ред.: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор). 
Рецензенти: Ю.А.Мицик, провідний науковий співробітник відділу актової 
археографії Інституту української археографії та джерелознавства імені 
М.С.Грушевського, доктор історичних наук, професор; П.М.Сас, провідний 
науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього 
нового часу Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук. 

Доповідач:  
Оксана Олексіївна Салата, 
завідувач кафедри історії України, 
д. іст. н., професор 

 
– наукового журналу “Арт-простір”, 2018 р., вип. 3 (гол. ред.: 

О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник). 
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент 

 
− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2018 р., №3 (155) (гол. ред.: 

В.С.Білецький, д. тех. н., професор; В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 
НАПН України). 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 

Регламент кожної  доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
13. Різне. 
 
 
 
 
 
 
 
 


