
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 27 вересня 2018 року 
 
 
1. Затвердження норм часу для планування й обліку основних видів 

методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників 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 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
2. Затвердження освітньої програми “Російська мова та переклад” (для 

підготовки іноземних громадян) спеціалізації 035.03 Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) спеціальності 035 Філологія за першим 
бакалаврським рівнем вищої освіти. 

Доповідач: Саєвич Ірина Георгіївна,  
доцент кафедри української мови, 
к. філол. н., доцент 

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

обговорення: до 15 хв. 
 
3. Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету за 2017-2018 н. р. та затвердження 
планів підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) на 2018-
2019 н. р. 

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

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

обговорення: до 15 хв. 
 
4. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
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5. Про зміну наукового керівника аспірантам другого року денної 
форми навчання Давлатовій Тамарі Ілхомжонівні та Шило Анастасії 
Петрівні (спеціальність 025 Музичне мистецтво). 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
6. Затвердження теми дисертації Зайцевої Ольги Вікторівни 

“Еволюція керамічного виробництва культурного комплексу Кукутень-
Трипілля: технологічний і соціальний аспекти (кінець V – ІV тисячоліття до 
н. е.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
032 Історія та археологія (спеціалізація: всесвітня історія). (Науковий 
керівник: М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник). 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
7. Рекомендація до друку: 
− наукового журналу “Педагогічний процес: теорія і практика”, 

2018 р., №3(62) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., професор, 
академік НАПН України). Рецензенти: О.М.Лозова, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка; В.Р.Міляєва, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри управління Факультету 
інформаційних технологій та управління Київського університету імені 
Бориса Грінченка; 

– наукового журналу “Освітологія”, 2018 р., Вип. VII (головні 
редактори: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН України; 
Т.Левовицький, доктор ґабілітований гуманістичних наук у галузі педагогіки, 
професор звичайний, іноземний член НАПН України (Республіка Польща); 
С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України). Рецензенти: 
О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, декан Історико-
філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка; 
С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

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

 
− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2018 р., №4 (156) (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 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Різне. 
− Про продовження академічної відпустки докторанта третього року 

навчання (бюджет) Т.А.Землякової. 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 
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