ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 30 жовтня 2018 року
1. Звіт про проміжні результати реалізації наукової теми “Давня історія
України: суспільство та технології (за результатами археологічних
досліджень)” (термін виконання: березень 2016 – березень 2021 р.) науководослідної лабораторії археології Історико-філософського факультету.
Керівник: М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший науковий
співробітник.
Доповідач: Михайло Юрійович Відейко,
завідувач НДЛ археології,
д. іст. н., ст. наук. співробітник
Регламент доповіді: до 25 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 35 хв.
2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри
англійської філології та перекладу – Румбешт Ганні Юріївні, кандидату
філологічних наук.
Доповідач: Олена Володимирівна Єременко,
директор Інституту філології,
д. філол. н., професор
Регламент доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,
обговорення, процедуру голосування: до 3 хв.
3. Затвердження результатів акредитаційного самоаналізу (первинна
акредитація) освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня
вищої освіти:
– “Видавнича
справа
і
редагування”
(спеціальність
061 Журналістика);
– “Журналістика” (спеціальність 061 Журналістика);
– “Медіа-комунікації” (спеціальність 061 Журналістика);
– “Реклама
і
зв’язки
з
громадськістю”
(спеціальність
061 Журналістика)
Доповідач: Олена Анатоліївна Росінська,
заступник директора Інституту
журналістики з науково-методичної та
навчальної роботи, к. філол. н., доцент
– “Логопедія” (спеціальність 016 Спеціальна освіта);
– “Психологія” (спеціальність 053 Психологія);
– “Практична психологія” (спеціальність 053 Психологія);
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– “Соціальна робота” (спеціальність 231 Соціальна робота);
– “Соціальна педагогіка” (спеціальність 231 Соціальна робота)
Доповідач: Роман Олександрович Павлюк,
заступник директора Інституту людини з
науково-методичної та навчальної роботи,
к. пед. н., доцент
– “Графічний дизайн” (спеціальність 022 Дизайн);
– “Образотворче мистецтво” (спеціальність 023 Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація);
– “Музичне мистецтво” (спеціальність 025 Музичне мистецтво);
– “Сольний спів” (спеціальність 025 Музичне мистецтво)
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак,
директор Інституту мистецтв,
к. іст. н., доцент
–
–
–
–
–
–
–

“Літературна творчість” (спеціальність 035 Філологія);
“Мова і література (іспанська)” (спеціальність 035 Філологія);
“Мова і література (італійська)” (спеціальність 035 Філологія);
“Мова і література (французька)” (спеціальність 035 Філологія);
“Мова і література (китайська)” (спеціальність 035 Філологія);
“Мова і література (японська)” (спеціальність 035 Філологія);
“Переклад” (спеціальність 035 Філологія)
Доповідач: Людмила Іванівна Заяць,
заступник директора Інституту філології
з науково-методичної та навчальної роботи,
к. пед. н.

– “Педагогіка вищої школи” (спеціальність 011 Освітні, педагогічні
науки);
– “Педагогіка середньої освіти” (спеціальність 011 Освітні,
педагогічні науки)
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,
завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки, д. пед. н., професор
– “Фінанси і кредит” (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа
та страхування);
– “Менеджмент організацій та адміністрування” (спеціальність
073 Менеджмент);
– “Управління
навчальним
закладом”
(спеціальність
073 Менеджмент);
– “Математичне моделювання” (спеціальність 111 Математика);
– “Інформатика” (спеціальність 122 Комп’ютерні науки)
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Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька,
декан Факультету інформаційних
технологій та управління, к. пед. н.
– “Фізичне виховання” (спеціальність 017 Фізична культура і спорт)
Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент
“Право” (спеціальність 081 Право)
Доповідач: Лілія Василівна Орел,
завідувач кафедри публічного та приватного
права, д. екон. н., професор
Регламент доповіді з кожної програми: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання,
обговорення: до 50 хв.
–

4. Про висування кандидатур(и) співробітника(ів) Університету для
участі у конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.
Доповідач:
Віктор Олександрович Огнев’юк,
голова Вченої ради Університету, ректор,
д. філос. н., професор, академік НАПН
України
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 7 хв.
5. Затвердження Положення про ресурсний центр підтримки
інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти.
Доповідач:
Михайло Федорович Войцехівський,
директор Інституту післядипломної
педагогічної освіти,
к. пед. н., доцент
Регламент доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 7 хв.
6. Про рекомендацію кандидатур науково-педагогічних і педагогічних
працівників Університету для участі в експертизі шкільних підручників.
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
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проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповіді, запитання,
обговорення: до 5 хв.
7. Затвердження тем дисертацій:
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
– Козлітіна Дениса Олександровича “Підготовка майбутніх
учителів початкової школи до проектної діяльності засобами цифрових
технологій” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія і
методика професійної освіти). (Науковий керівник: Л.В.Козак, доктор
педагогічних наук, доцент).
– Шарука Владислава Вікторовича “Виховання толерантності
молодших школярів в інклюзивному освітньому середовищі” на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика виховання). (Науковий
керівник: В.І.Тернопільська, доктор педагогічних наук, професор).
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,
завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки, д. пед. н., професор
– Корабельської Інни Ігорівни “Виховання партнерських взаємин
підлітків в освітньому середовищі закладу середньої освіти” на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні,
педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика виховання). (Науковий
керівник: В.В.Желанова, доктор педагогічних наук, доцент).
Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька,
завідувач кафедри дошкільної освіти,
д. пед. н., професор
– Назаренко Олександри Євгеніївни “Тенденції розвитку вищої
освіти у Південній Кореї” на здобуття наукового ступеня доктора філософії
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – загальна
педагогіка та історія педагогіки). (Науковий керівник: О.І.Локшина, доктор
педагогічних наук, професор).
Доповідач: Ганна Іванівна Іванюк,
завідувач кафедри педагогіки і психології,
д. пед. н., професор
– Шеліган Оксани Назарівни “Формування підприємницької
компетентності майбутніх фахівців філологічних спеціальностей” на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні,
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педагогічні науки (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).
(Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, професор).
Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк,
завідувач кафедри теорії та методики
музичного мистецтва,
д. пед. н., професор
Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання,
обговорення: до 7 хв.
8. Затвердження змін у складі редколегій:
– збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика.
Психологія. Педагогіка”;
− наукового журналу “Схід / Skhid”;
– наукового журналу “Музичне мистецтво в освітологічному
дискурсі”.
Доповідач:
Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент
Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 3 хв.
9. Рекомендація до друку:
– монографії “Мовленнєвий розвиток учнів основної школи у процесі
вивчення словотвірної системи української мови” (автор: О.Д.Кулик,
к. пед. н., доцент; за наук. ред. С.О.Карамана, д. пед. н., професора).
Рецензенти: З.П.Бакум, доктор педагогічних наук, професор, професор
кафедри української мови Криворізького державного педагогічного
університету; О.М.Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, головний
науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури
Інституту педагогіки НАПН України; О.А.Кучерук, доктор педагогічних
наук, професор, професор кафедри світової літератури та методик
викладання
філологічних
дисциплін
Житомирського
державного
університету імені Івана Франка.
Доповідач: Михайло Олексійович Вінтонів,
професор кафедри української мови,
д. філол. н., професор
– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і
практика”, 2018 р., №3-4 (56-57) (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор
педагогічних наук, професор, академік НАПН України). Рецензенти:
О.С.Александрова, декан Історико-філософського факультету Київського
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університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор;
С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Київського університету
імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.
Доповідач:
Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент
–
наукового
журналу
“Інтегровані
комунікації / Integrated
communications”, 2018, №5 (редкол.: Л.М.Новохатько, Г.В.Горбенко,
Х.Кафтанджиєв та ін.). Рецензенти: К.С.Серажим, професор кафедри
видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із
соціальних комунікацій, професор; О.О.Семенець, доктор наук із соціальних
комунікацій, професор кафедри журналістики та нових медіа Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, професор.
Доповідач:
Леонід Михайлович Новохатько,
завідувач кафедри реклами та зв’язків з
громадськістю,
д. іст. н., професор
– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука і
техніка”, 2018 р., №1 (головний редактор: В.Л.Бурячок, доктор технічних
наук, професор).
Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок,
завідувач кафедри інформаційної та
кібернетичної безпеки,
д. техн. н., професор
Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання,
обговорення: до 3 хв.
10. Різне.
– Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань другорядних видів
економічної діяльності Університету відповідно до КВЕД – 2010.
Доповідач: Олександр Петрович Турунцев,
проректор з організаційних питань та
адміністративно-господарської роботи
Регламент доповіді: до 3 хв.

