
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 29 березня 2018 року 
 

1. Затвердження наукових тем: 
− кафедри спорту та фітнесу і кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – 
“Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні та спорті” (термін 
виконання: березень 2018 р. – березень 2023 р.). Керівники теми: 
В.В.Білецька, завідувач кафедри спорту та фітнесу, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент; Л.В.Ясько, завідувач кафедри 
фізичного виховання і педагогіки спорту, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент. 

Співдоповідачі:  
Вікторія Вікторівна Білецька, 
завідувач кафедри спорту та фітнесу, 
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент; 
 
Лілія Володимирівна Ясько, 
завідувач кафедри фізичного виховання і 
педагогіки спорту, 
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
 
− кафедри фізичної терапії та біокінезіології Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту – “Критерії оцінки функціонального стану та 
ефективності фізичної терапії пацієнтів з хворобами і травмами опорно-
рухової та нервової систем (на основі Міжнародної класифікації 
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)” (термін 
виконання:  березень 2018 р. – березень 2021 р.). Керівники теми: О.В.Бісмак, 
завідувач кафедри фізичної терапії та біокінезіології, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент; В.М.Савченко, провідний науковий 
співробітник кафедри фізичної терапії та біокінезіології, доктор медичних 
наук, професор. 

Доповідач:  
Валентин Михайлович Савченко, 
провідний науковий співробітник кафедри 
фізичної терапії та біокінезіології, 
д. мед. н., професор 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
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2. Затвердження теми докторської дисертації Хамедової Ольги 
Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри 
української літератури і компаративістики, “Українська преса міжвоєнного 
двадцятиріччя ХХ століття: гендер та ідеологія” на здобуття наукового 
ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – 
українська література). (Науковий консультант: М.С.Васьків, доктор 
філологічних наук, професор). 

Доповідач: Ольга Анатоліївна Хамедова, 
доцент кафедри української літератури і 
компаративістики, к. філол. н., доцент 

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

обговорення: до 5 хв. 
 
3. Про методичні рекомендації з розроблення освітніх програм. 

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. Про критерії самооцінки діяльності завідувача та науково-

педагогічних працівників кафедри.  
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 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
5. 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 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Про внесення змін та уточнень до Корпоративного стандарту 

наукової діяльності співробітників Університету. 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 
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Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
7. Звіт стипендіата іменної стипендії Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих вчених 2017 року А.Ю.Рамського, завідувача 
кафедри фінансів та економіки, доктора економічних наук, доцента. 

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

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

обговорення: до 7 хв. 
 
8. Про перейменування кафедри інформаційних технологій та 

математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та 
управління. 

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

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

обговорення: до 5 хв. 
 
9. Затвердження нової редакції Положення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників. 
Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 
радник ректора з правових та  
кадрових питань 

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

обговорення: до 5 хв. 
 
10. Про показники та вагові коефіцієнти рейтингу “Лідер року – 2018”.  

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

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

запитання, обговорення: до 15 хв. 
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11. Про зміну керівника аспіранту другого року заочної форми 
навчання Рожкову Юрію Григоровичу (спеціальність 035 Філологія 
(спеціалізація – германські мови)). 

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

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

запитання, обговорення: до 3 хв. 
 
12. Затвердження тем кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
− Зарубіна Михайла Вадимовича “Проектування хмаро орієнтованого 

середовища навчання web-програмування майбутніх учителів інформатики” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). (Науковий 
керівник: В.В.Прошкін, доктор педагогічних наук, доцент) 

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

− Ветчаніна Євгена Сергійовича “Використання інформаційно-
комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями старших 
класів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). (Науковий 
керівник: О.Б.Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент) 

Доповідач:  
Володимир Леонідович Бурячок, 
завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
д. техн. н., професор 

 
зі спеціальності 035 Філологія 
− Гуль Олександри Григорівни “Флористична символіка в китайській 

та українській ліриці ХІХ – початку ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – порівняльне 
літературознавство). (Науковий керівник: А.С.Брацкі, доктор філологічних 
наук, професор) 

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 
завідувач кафедри світової літератури, 
к. філол. н., професор 
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− Бишенко Тетяни Іванівни “Наративні структури сучасного 
українського роману: модуси тілесності” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – теорія 
літератури). (Науковий керівник: І.Є.Руснак, 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 12, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
13. Рекомендація до друку: 
− монографії “Гендерні художні моделі дійсності в сучасній 

українській романістиці” (автор: О.М.Башкирова, к. філол. н.). Рецензенти: 
М.К.Наєнко, професор кафедри слов’янської філології Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філологічних наук, професор; Л.І.Скупейко, провідний науковий 
співробітник відділу історії української літератури Інституту літератури імені 
Т.Г.Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; 
Ю.В.Вишницька, доцент кафедри світової літератури Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент. 

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

− колективної монографії “Українська історична наука в сучасному 
освітньому та інформаційному просторі” (за наук. ред. О.О.Салати, д. іст. н., 
професора; автори: І.О.Шандра, К.О.Баханов, Д.І.Іванов, Г.В.Саган, 
О.О.Тарасенко та ін.). Рецензенти: С.І.Дровозюк, ректор Комунального 
вищого навчального закладу “Вінницька академія неперервної освіти”, 
доктор історичних наук, професор; О.П.Реєнт, заступник директора з 
наукової роботи Інституту історії Національної академії наук України, 
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. 

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

 
– навчального посібника для студентів “Історія зарубіжної літератури 

ХІХ століття. Доба романтизму” (укладачі: Т.І.Тверітінова, к. філол. н., 
доцент; Г.Є.Шовкопляс, к. філол. н., доцент). Рецензенти: О.В.Червінська, 
професор кафедри зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської 
філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
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доктор філологічних наук, професор; О.О.Нагачевська, директор Навчально-
наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного 
університету, кандидат  філологічних наук, доцент; 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методології, імена, 
тенденції”, 2018 р., вип. 11 (гол. редактор: І.Є.Руснак, д. філол. н., професор). 

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

− збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 
Психологія. Педагогіка”, 2018 р., вип. 29 (гол. редактор: В.О.Огнев’юк, 
д. філос. н., професор, акад. НАПН України). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н., професор 

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

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
14. Різне. 
− Про переривання навчання в аспірантурі Курінної Марії 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 
 

− Затвердження освітньої програми Фізична терапія (код 227.00.04), 
(спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 022 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: до 3 хв. 
 
– Про прийняття прав співзасновника наукового журналу 

“Схід / Skhid” Київським університетом імені Бориса Грінченка.  
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
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