
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 22 лютого 2018 року 
 

Представлення новообраних членів Вченої ради Університету. 
Підписання зобов’язання члена Вченої ради. 

 
1. Затвердження освітніх програм: 
− Економіка міста. Урбаністика (код 051.00.01) (спеціальність 

051 Економіка; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) для першого 
(бакалаврського) освітнього рівня 

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

 
− Політологія (код 052.00.01) (спеціальність 052 Політологія; галузь 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки) для першого (бакалаврського) 
освітнього рівня 

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

 
− Міжнародне право (код 293.00.01) (спеціальність 293 Міжнародне 

право; галузь знань 29 Міжнародні відносини) для першого (бакалаврського) 
освітнього рівня 

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

 
− Фітнес та рекреація (код 017.00.03) (спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт; галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для першого 
(бакалаврського) освітнього рівня 

Доповідач: Вікторія Вікторівна Білецька, 
завідувач кафедри спорту та фітнесу, 
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

 
− Фізична терапія, ерготерапія (код 227.00.03) (спеціальність 

227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 22 Охорона здоров’я) для 
другого (магістерського) освітнього рівня 

Доповідач: Олена Василівна Бісмак, 
завідувач кафедри фізичної реабілітації та 
біокінезіології,  
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді по кожній програмі: до 3 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 
обговорення: до 20 хв. 

 
2. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 
− доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – 

Лопатенку Георгію Олеговичу, кандидату наук з фізичного виховання та 
спорту 

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

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

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

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 
 
3. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) психологічних наук зі спеціальності 
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
4. Підсумки виконання Тематичного плану видань Університету за 

2017 рік і затвердження Тематичного плану видань на 2018 рік. 
Доповідач: Марія Миколаївна Прядко, 
завідувач НМЦ видавничої діяльності 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
5. Про рейтинги структурних підрозділів Університету за 

результатами оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних, 
педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер року – 2017”. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
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наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., професор, 
член-кор. НАПН України 

 Регламент доповіді: до 30 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 40 хв. 
 
6. Про висунення циклу праць “Освітологія: науковий  напрям 

інтегрованого дослідження сфери освіти” та відбір кандидатів (колективу) на 
здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 р. (номінація – 
“Вища освіта”). 

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

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

обговорення: до 10 хв. 
 
7. Про підтримку роботи “Науково-методичні засади та освітні 

технології розвитку ключових компетентностей в авторській школі 
«акмеологічний ліцей»”, поданої на здобуття Державної премії України в 
галузі освіти 2018 р. (номінація – “Загальна середня освіта”). 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Про рейтинг поступу наукових періодичних видань Університету у 

2017 р. 
Доповідач: Тетяна Сергіївна Опришко, 
директор бібліотеки,  
к. н. із соц. комунікацій 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
9. Затвердження переліку навчальних дисциплін до Каталогу 

вибіркових дисциплін. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент  
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Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
10. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 
радник ректора з правових та кадрових 
питань 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 
 
11. Затвердження Положення про бібліотеку Університету. 

Доповідач: Тетяна Сергіївна Опришко, 
директор бібліотеки,  
к. н. із соц. комунікацій 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 
 
12. Про нагородження нагрудним знаком “За служіння 

Університету” Сисоєвої Світлани Олександрівни, провідного наукового 
співробітника науково-дослідної лабораторії освітології, доктора 
педагогічних наук, професора, академіка НАПН України. 

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

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

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
13. Затвердження теми кандидатської дисертації 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 

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

запитання, обговорення: до 2 хв. 
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14. Рекомендація до друку: 
− монографії “Літературний вимір пам’яті” (автор: О.Я.Пухонська, 

к. філол. н.). Рецензенти: П.В.Білоус, професор кафедри українського 
літературознавства та компаративістики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор; 
Т.В.Гребенюк, професор кафедри культурології та українознавства 
Запорізького державного медичного університету, доктор філологічних наук, 
професор; А.Горнятко-Шумилович, професор Закладу україністики Інституту 
російської та української філології Університету імені Адама Міцкевича 
(Польща), доктор габілітований. 

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

 
− монографії “Відбір спортсменок у команди з групових вправ 

художньої гімнастики” (автор: О.С.Кожанова, к. н. з фіз. вих. і спорту; 
Т.В.Нестерова, к. пед. н., доцент). Рецензенти: О.А.Шинкарук, завідувач 
кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і 
спорті Національного університету фізичного виховання і спорту України, 
доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор; К.О.Серебрянська, 
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заслужений майстер спорту 
України, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, 
к. н. з фіз. вих. і спорту  

 
− навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів 

“Комп’ютерні дизайн-технології” (автор: к. пед. н. Г.В.Брюханова). 
Рецензенти: В.В.Осадчий, завідувач кафедри інформатики і кібернетики 
Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор; Р.В.Клопов, професор 
кафедри фізичної культури і спорту Запорізького національного 
університету, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: Андрій Олександрович Пучков, 
професор кафедри дизайну, 
д. мист., професор 
 

− наукового журналу “Інтегровані комунікації / Integrated 
communications”, 2018, №4 (редкол.: Л.М.Новохатько, Г.В.Горбенко, 
Х.Кафтанджиєв та ін.). Рецензенти: Л.М.Городенко, професор кафедри 
мультимедійних технологій і медіа дизайну Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук 
із соціальних комунікацій, доцент; О.В.Чекмишев, доцент кафедри 
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соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, 
доцент. 

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

− електронного наукового фахового видання “Освітологічний 
дискурс”, 2018 р., №1 (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 
НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; С.О.Караман, завідувач 
кафедри української мови  Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

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

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
15. Різне. 
− Про зміни у складі редколегії електронного наукового фахового 

видання “Освітологічний дискурс” (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., 
проф., акад. НАПН України). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
 
− Уточнення формулювання теми дисертації Руслана Ростиславовича 

Куцика “Інформаційна політика російської імперської влади щодо населення 
українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр.” на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – 
історія України. (Науковий керівник: В.О.Щербак, доктор історичних наук, 
професор). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
 
− Про переривання навчання в аспірантурі Мальцевої Тетяни 

Юріївни з поважних причин із подальшим його продовженням. 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
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проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
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