
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 22 лютого 2018 року 

 

 

1. Затвердити освітні програми: 

− Економіка міста. Урбаністика (код 051.00.01) (спеціальність 

051 Економіка; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) для першого 

(бакалаврського) освітнього рівня; 

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

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

освітнього рівня; 

− Міжнародне право (код 293.00.01) (спеціальність 293 Міжнародне 

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

освітнього рівня; 

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

культура і спорт; галузь знань галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для 

першого (бакалаврського) освітнього рівня; 

− Фізична терапія, ерготерапія (код 227.00.03) (спеціальність 

227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 22 Охорона здоров’я) для 

другого (магістерського) освітнього рівня. 

 

2. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) Бєлєнька Ганна Володимирівна,  завідувач кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

2) Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови 

Інституту філології, доктор філологічних наук, професор; 

3) Трухан Олександр Феодосійович, голова первинної профспілкової 

організації Університету, доцент кафедри історичної та громадянської освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук; 

4) Босенко Ірина Анатоліївна, головний бухгалтер Університету; 

5) Кучеровська Вікторія,  студентка Факультету інформаційних 

технологій та управління. 

2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вченого звання: 

− доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту – 

Лопатенку Георгію Олеговичу, кандидату наук з фізичного виховання та 

спорту; 

− доцента кафедри англійської мови – Павлюку Роману 

Олександровичу, кандидату педагогічних наук. 

2.2. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційні 

справи здобувачів щодо присвоєння: 

− Лопатенку Георгію Олеговичу, кандидату наук з фізичного 

виховання та спорту – вченого звання доцента кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту; 
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− Павлюку Роману Олександровичу, кандидату педагогічних наук – 

вченого звання доцента кафедри англійської мови. 

Відповідальна: Л.В.Анісімова 

Термін виконання: до 07.03.2018 р. 

 

3. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про 

перереєстрацію 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. 

 

4. Затвердити звіт завідувача НМЦ видавничої діяльності М.М. Прядко 

про виконання Тематичного плану видань за 2017 р. 

4.1. Затвердити Тематичний план видань Університету на 2018 рік. 

4.2. Затвердити бланк обґрунтування накладу видання, друк якого 

планується здійснювати за кошти Університету (повністю чи частково). 

4.3. Не преміювати випускових редакторів тих наукових періодичних 

видань Університету, друк яких здійснюється із запізненням. 

 

5. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, про рейтинг структурних підрозділів за 

результатами “Лідер року – 2017”, взяти до уваги. 

5.1. Директорам / деканам провести в колективах структурних 

підрозділів обговорення результатів рейтингу та вжити конкретних заходів 

для підвищення якості роботи і результативності рейтингу у 2018 році. 

5.2. Відзначити дипломами структурні підрозділи Університету, які 

набрали найбільшу кількість балів у рейтингу “Лідер року – 2017”, а саме: 

з-поміж інститутів / факультетів: 

1) Педагогічний інститут (99,3 б.); 

2) Інститут людини (96,6 б.); 

3) Факультет інформаційних технологій та управління (96,0 б.); 

з-поміж кафедр: 

1) світової літератури Інституту філології (141,50 б.); 

2) інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету 

інформаційних технологій та управління (136,08 б.); 

3) соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

(121,08 б.). 

 

6. Рекомендувати цикл праць “Освітологія: науковий  напрям 

інтегрованого дослідження сфери освіти” для висунення на здобуття 

Державної премії України в галузі освіти 2018 року (номінація – “Вища 

освіта”), зважаючи на: 
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− започаткування та розвиток нового наукового напряму 

інтегрованого дослідження сфери освіти освітології (свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір №47571 від 04.02.13 р., №52002 від 

04.11.13 р.); 

− розробку методологічного інструментарію здійснення досліджень 

освіти як цілісного суспільного феномену на різних рівнях інтеграції: 

міждисциплінарному, мультидисциплінарному, трансдисциплінарному; 

− укладання навчальних міждисциплінарних програм “Освітологія” 

та “Експертна діяльність у забезпеченні якості освіти”, які інтегрують знання 

окремих наук про освіту та забезпечують всебічну підготовку експертів у 

галузі освіти (свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №57912 від 

29.12.14 р., №64571 від 21.03.16 р.); 

− інтеграцію зусиль фахівців різних наукових галузей на 

вітчизняному та міжнародному рівнях з метою вироблення найбільш 

ефективних освітніх стратегій, а саме такі праці: 

1) Освітологія: витоки наукового напряму: монографія / За редакцією 

В. О. Огнев’юка. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с. 

2) Освітологія: хрестоматія: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с. 

3) Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник / За 

ред. В.О.Огнев’юка. – К: ВП «Едельвейс», 2014. – 624 с. 

4) Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навчально-

методичний посібник / За редакцією В.О. Огнев’юка. – К.: ТОВ «Видавниче 

підприємство «Едельвейс», 2015. – 464 с. 

5) Освітологія. Вступ до освітології: навчальний посібник / Упорядники 

В.О.Огнев’юк, С.О.Сисоєва. – К.: ВП «Едельвейс», 2017. – 382 с. 

6.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо висунення кандидатів (колективу) на здобуття Державної 

премії України в галузі освіти 2018 р. (номінація – “Вища освіта”): 

В.О.Огнев’юка, доктора філософських наук, професора, академіка 

НАПН України, ректора Університету; 

С.О.Сисоєвої, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН 

України, провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

освітології; 

О.М.Кузьменко, кандидата філософських наук, завідувача науково-

методичного центру досліджень, наукових проектів та програм; 

І.І.Тригуб, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника науково-дослідної лабораторії освітології. 

6.2. На підставі таємного голосування включити до складу 

претендентів на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2018 р. 

(номінація – “Вища освіта”) Огнев’юка Віктора Олександровича, Сисоєву 

Світлану Олександрівну, Кузьменко Ольгу Миколаївну, Тригуб Ілону 

Іванівну. 
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7. Підтримати роботу “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”), з огляду на: 

− визначний внесок у розвиток шкільної акмеології в Україні; 

− системну дослідно-експериментальну роботу у сфері 

компетентністної освіти; 

− поширення практико зорієнтованого досвіду в застосуванні 

перспективних освітніх технологій; 

− розробку авторської моделі навчального закладу “акмеологічний 

ліцей” (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 13.05.2017 р. 

за №71857). 

 

8. Інформацію Т.С.Опришко, директора бібліотеки Університету, 

кандидата наук із соціальних комунікацій, про рейтинг поступу наукових 

періодичних видань Університету у 2017 р., взяти до уваги. 

8.1. Затвердити рейтинг поступу періодичних наукових видань 

Університету у 2017 році. 

8.2. Редакційним колегіям наукових періодичних видань Університету 

розробити план конкретних заходів, спрямованих на підвищення рейтингу у 

2018 році. 

 

9. Затвердити перелік навчальних дисциплін до Каталогу вибіркових 

дисциплін. 

 

10. Створити кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки на 

Факультеті інформаційних технологій та управління з 01 березня 2018 р. 

 

11.  Затвердити Положення про бібліотеку Університету. 

 

12. Нагородити нагрудним знаком “За служіння Університету” 

Сисоєву Світлану Олександрівну, провідного наукового співробітника 

науково-дослідної лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, 

професора, академіка НАПН України, за розвиток наукового напряму 

інтегрованого дослідження сфери освіти – освітології, високу професійну 

майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток Університету та з нагоди 

70-річного ювілею. 

 

13.  Доопрацювати тему 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); 

винести на розгляд Вченої ради Університету на її наступних засіданнях. 



5 
 

 

14. Рекомендувати до друку: 

− монографію “Літературний вимір памяті” (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. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 

 

− монографію “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. 

Видання рукопису частково здійснити за кошти Університету. 

 

− навчальний посібник 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. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 

 

− науковий журнал “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 

соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із соціальних комунікацій, 

доцент. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
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− електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 

2018 р., №1-2 (20-21) (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. 

 

15. Затвердити зміни у складі редакційної колегії електронного 

наукового фахового видання “Освітологічний дискурс” (гол. ред.: 

В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН України), а саме: 

− ввести до складу Г.В.Бєлєньку, завідувача кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктора педагогічних наук, професора. 

 

15.1. Затвердити уточнену тему дисертації Куцика Руслана 

Ростиславовича у формулюванні: “Інформаційна політика російської 

імперської влади в українських губерніях Південно-Західного краю у 1914-

1917 рр.: методи та засоби реалізації” на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. 

(Науковий керівник: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор). 

 

15.2. Перервати навчання з подальшим його продовженням терміном 

на один рік з поважної причини аспірантці другого року навчання (бюджет) 

Т.Ю.Мальцевій (спеціальність 012 Дошкільна освіта) – потреба її батька у 

нагляді (копія довідки із заключенням лікаря щодо стану здоров’я батька 

наявні). 

  


