
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради Університету 

від 21 грудня 2018 року 
 
Урочиста церемонія посвяти в Почесні професори Університету  

Вікторії Іванівни Лук’янець, народної артистки України, оперної 
співачки, солістки Віденської опери. 

 
Перерва (10 хв.) 

 
1. Звіт про проміжні результати: 
– реалізації наукової теми кафедри комп’ютерних наук і математики 

Факультету інформаційних технологій та управління “Теоретичні та 
практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних 
технологій в освіті і науці” (термін виконання: березень 2016 р. – березень 
2021 р.). Керівник: О.С.Литвин, кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник. 

Доповідач: Оксана Степанівна Литвин, 
завідувач кафедри комп’ютерних наук і 
математики, 
к. фіз.-мат. н., ст. наук. співробітник 

Регламент доповіді: до 20 хв. 
 
– дослідження кафедри спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти Інституту людини “Корекційно-компенсаторна складова 
інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище” 
(у рамках наукової теми Інституту людини “Особистість в умовах суспільних 
трансформацій сучасної України”) (термін виконання: травень 2016 р. – 
травень 2021 р.). 

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

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 1 год. 
 
2. Затвердження Плану роботи Університету на 2019 рік. 

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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
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3. Затвердження Положення про проведення практики студентів 
Університету. 

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

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
4. Затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу Університету (нова редакція). 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
5. Затвердження Положення про заохочувальні відзнаки Університету 

(нова редакція). 
Доповідач:  
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н.,  
професор, академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Затвердження кошторису Студентського парламенту на 2019 р. 

Доповідач: Ангеліна Анатоліївна Івашкевич, 
президент Студентського парламенту 
Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
7. Затвердження кошторису Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2019 р. 
Доповідач: Ольга Сергіївна Мусіяченко,  
голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених 
Університету 

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

 
8. Затвердження списків голів екзаменаційних та кваліфікаційних 

комісій в Університеті на 2019 р. 
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 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
9. Про встановлення квот представництва делегатів від структурних 

підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету 31 січня 
2019 р. 

Доповідач:  
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н.,  
професор, академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
10. Затвердження тем дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
– Андрійчук Вікторії Віталіївни “Підготовка майбутніх вчителів 

початкової школи до формування фінансової грамотності школярів” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти). 
(Науковий керівник: М.В.Братко, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
завідувач кафедри дошкільної освіти, 
д. пед. н., професор 
 

– Москальчука Сергія Сергійовича “Методика формування 
акцентологічної компетентності майбутніх учителів української мови і 
літератури з використанням мультимедійних технологій” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика навчання (українська 
мова)). (Науковий керівник: С.О.Караман, доктор педагогічних наук, 
професор). 

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

– Тютюми Тетяни Сергіївни “Формування синтаксичної 
компетентності майбутніх учителів української мови і літератури з 
використанням інформаційних технологій” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – теорія та методика навчання (українська мова)). (Науковий 
керівник: М.О.Вінтонів, доктор філологічних наук, професор).  

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

зі спеціальності 035 Філологія 
– Петрини Ніки Андріївни “Поетика Е.А.По: лінгвостилістичні 

особливості та наративна перспектива” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – германські 
мови). (Науковий керівник: Г.В.Чеснокова, кандидат філологічних наук, 
професор). 

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

– Тельця Юрія Володимировича “Гедонізм як посттоталітарна 
літературна стратегія (на матеріалі сучасної української прози)” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – теорія літератури). (Науковий керівник: О.Є.Бондарева, 
доктор філологічних наук, професор). 

Доповідач:  
Олена Володимирівна Єременко, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
11. Затвердження оновлених складів редколегій наукових фахових 

видань “Освітологія”, “Педагогічний процес: теорія і практика” та збірника 
наукових праць “Studia Philologica”.  

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
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12. Затвердження Методики визначення розмірів відшкодування 

моральної шкоди. 
Доповідач: Лілія Василівна Орел, 
завідувач кафедри публічного  
та приватного права,  
д. юрид. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 
 
13. Рекомендація до друку: 
– монографії “Теоретичні основи становлення методики навчання 

української мови як науки в середній школі (30–90-ті роки ХХ ст.)” (видання 
друге, змінене і виправлене) (автор: С.Т.Яворська, д. пед. н, проф.). 
Рецензенти: О.М.Горошкіна, головний науковий співробітник відділу 
навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАН України, 
доктор педагогічних наук, професор; М.Я.Плющ, завідувач кафедри 
української мови Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; С.О.Караман, 
завідувач кафедри української мови Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач:  
Михайло Олексійович Вінтонів,  
професор кафедри української мови, 
д. філол. н., професор 

 
– міжнародної колективної монографії “Концепти інноваційного 

розвитку підприємництва” (за ред. В.В.Храпкіної, д. екон. н., проф.). 
Рецензенти: Б.М.Андрушків, завідувач кафедри менеджменту інноваційної 
діяльності та підприємництва Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя доктор економічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України; А.П.Котельник, професор кафедри 
менеджменту Молдавської економічної академії, доктор габілітований, 
професор, перший проректор з навчальної роботи; О.С.Квілінський, 
професор Лондонської академії науки та бізнесу, PhD. 

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський, 
завідувач кафедри фінансів та економіки, 
д. екон. н., доцент 
 

– навчального посібника “Miteinander deutsch redden! (Спілкуймось 
німецькою один з одним!)” (укладач: О.В.Шапочкіна, к. пед. н.). Рецензенти: 
О.В.Асадчих, доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-
Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук, доцент; О.Б.Франко, доцент 
кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики 
Факультету германської філології Київського національного університету, 
кандидат філологічних наук, доцент; А.В.Гайдаш, доцент кафедри 
германської філології Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент. 

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

 
– археографічної збірки “Мемуарна спадщина родини Шевальових” 

(укладачі: А.В.Гедьо, д. іст. н., проф.; А.С.Кухлєв, к. іст. н.). Рецензенти: 
Г.П.Докашенко, завідувач кафедри вітчизняної та зарубіжної історії 
Горлівського інституту іноземних мов Державного вищого навчального 
закладу “Донбаський державний педагогічний університет”, доктор 
історичних наук, професор; І.М.Грідіна, професор кафедри міжнародних 
відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету, 
доктор історичних наук, професор. 

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

− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2018 р., №6 (158) (гол. ред.: 
В.С.Білецький, д. тех. н., проф.; О.С.Александрова, д. філос. н., проф.). 

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

 
– наукового журналу “Музичне мистецтво в освітологічному 

дискурсі”, 2018 р., №3 (гол. ред.: О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.). 
Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
завідувач кафедри теорії і методики 
музичного мистецтва, 
д. пед. н., професор 
 

– наукового журналу “The Modern Higher Education Review”, 2018 р., 
випуск  III (гол. ред.: Н.В.Мосьпан, к. пед. н., доц.). Рецензенти: 
В.В.Желанова, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, доцент; Г.Ю.Румбешт, доцент кафедри англійської 
філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук. 

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

– збірника наукових праць “Studia Philologica”, 2018 р., випуск 11 
(гол. ред.: І.Р.Буніятова, д. філол. н., проф.). 

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

– наукового журналу “Інтегровані комунікації / Integrated 
communications”, 2018 р., №6 (редкол.: Л.М.Новохатько, Г.В.Горбенко, 
Х.Кафтанджиєв та ін.). Рецензенти: О.В.Чекмишев, доцент кафедри 
соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій; 
О.О.Семенець, завідувач кафедри журналістики та нових медіа Інституту 
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук 
із соціальних комунікацій, професор. 

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

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 9 хв. 
 
14. Різне. 
– Уточнення формулювання теми дисертації Огарь Юлії Віталіївни 

“Методика навчання синтаксису на засадах когнітивно-комунікативного 
підходу в старших класах профільної школи” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – теорія та методика навчання (українська мова)). (Науковий 
керівник: Н.М.Дика, кандидат педагогічних наук, доцент). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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