
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 24 травня 2018 року 

 

 

1. Затвердити тему докторської дисертації Шигонської Наталії 

Вікторівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри “Сестринська 

справа” КВНЗ “Житомирський медичний інститут” Житомирської обласної 

ради, у формулюванні: “Акмеологічні засади професійної підготовки 

майбутніх медичних сестер в освітньому середовищі коледжу” на здобуття 

наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти). (Науковий 

консультант: В.В.Желанова, доктор педагогічних наук, доцент; наукові 

експерти: Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, професор; О.М.Олексюк, 

доктор педагогічних наук, професор). 

 

2. Затвердити освітні програми: 

– Дошкільна освіта (код 012.00.01) (спеціальність 012 Дошкільна 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка ) для другого (магістерського) 

освітнього рівня; 

–  Початкова освіта (код 013.00.01) (спеціальність 013 Початкова 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) 

освітнього рівня. 

 

2.1. Затвердити оновлений зміст освітніх програм: 

– Дошкільна освіта (код 012.00.01) (спеціальність 012 Дошкільна 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка ) для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня; 

– Початкова освіта (код 013.00.01) (спеціальність 013 Початкова 

освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) 

освітнього рівня. 

 

3. Проаналізувати на вчених радах інститутів/факультетів інформацію 

про співпрацю з роботодавцями. 

Відповідальні: директори інститутів / 

декани факультетів 

Термін виконання: до 30.06.2018 р. 

 

3.1.  Передбачити в планах роботи Університету та структурних 

підрозділів заходи щодо налагодження співпраці з роботодавцями. 

Відповідальні: О.Б.Жильцов, директори 

інститутів / декани факультетів 

 

3.2. Розробити та подати на затвердження Вченої ради Положення про 

практику студентів Університету. 
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 Відповідальний: О.Б.Жильцов 

 Термін виконання: до 01.09.2018 р. 

 

4. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення робочих програм 

навчальних дисциплін. 

 

5. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету у 2018 році. 

 

6. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

− Бутовського Дмитра Сергійовича у формулюванні: “Адаптивна 

система дистанційного навчання як засіб формування професійних 

компетентностей майбутніх математиків” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

(спеціалізація – ІКТ в освіті). (Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України); 

− Горбатовського Дмитра Володимировича у формулюванні: 

«Використання віртуальної реальності як засобу розвитку логічного 

мислення студентів спеціальності “Комп’ютерні науки”» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). (Науковий керівник: 

Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України) 

 

зі спеціальності 035 Філологія 

− Бреня Валерія Васильовича у формулюванні: “Типологія мотивів 

пам’яті й забуття у сучасній українській романістиці” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – 

теорія літератури). (Науковий керівник: А.С.Брацкі, доктор філологічних 

наук, професор) 

 

зі спеціальності 053 Психологія 

– Клепікової Ольги Валеріївни у формулюванні: “Психологічні 

особливості становлення професійного благополуччя майбутніх психологів” 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

053 Психологія (спеціалізація – педагогічна та вікова психологія). (Науковий 

керівник: О.А.Столярчук, кандидат психологічних наук, доцент). 

 

7. Затвердити склад редколегії електронного наукового видання 

“Кібербезпека: освіта, наука і техніка”: 

– Бурячок Володимир Леонідович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Україна) – головний редактор; 
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– Складанний Павло Миколайович, старший викладач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету імені 

Бориса Грінченка (Україна) – відповідальний секретар; 

– Александер Марек Богуслав, доктор технічних наук, асоційований 

професор Технічного інституту Вищої державної технічної школи у Новому 

Сончі (Польща); 

– Аріпов Мірсаід Мірсиддикович, доктор технічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Національного університету Узбекистану 

(Узбекистан); 

– Бессалов Анатолій Володимирович, доктор технічних наук, 

професор, професор кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Бушма Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Гнатюк Сергій Олександрович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного 

авіаційного університету (Україна); 

– Грищук Руслан Валентинович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу інформаційної 

та кібернетичної безпеки Наукового центру Житомирського військового 

інституту імені С.П.Корольова (Україна); 

– Дубровський Василь Вікторович, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент, проректор з наукової роботи Білоруської державної академії 

зв’язку (Білорусь); 

– Жанґісіна Ґульнур Давлетжанівна, доктор педагогічних наук, 

професор, проректор Центрально-Азіатського Університету (Казахстан); 

– Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

проректор з науково-методичної та навчальної роботи Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Казакова Надія Феліксівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач 

кафедри комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних технологій Одеської 

державної академії технічного регулювання та якості (Україна); 

– Казмірчук Світлана Володимирівна, доктор технічних наук, доцент 

кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного 

університету (Україна); 

– Карпінський Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики та автоматики Університету у Бєльсько-

Бялій (Польща); 

– Лахно Валерій Анатолієвич, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри кібербезпеки та управління захистом інформаційних 

систем ПВНЗ “Європейський університет” (Україна); 
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– Литвиненко Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, 

завідувач кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського 

національного технічного університету (Україна); 

– Марґаров Геворг Іванович, кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційної безпеки і розробки програмного 

забезпечення Державного інженерного університету Вірменії (Вірменія); 

– Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності Київського університету імені Бориса 

Грінченка (Україна); 

– Мьон Сонг Хван, PhD, професор, професор Департаменту безпеки 

електронного урядування Університету Інга (Південна Корея); 

– Назаркевич Марія Андріївна, доктор технічних наук, доцент, 

професор  кафедри інформаційних технологій видавничої справи Інституту 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного 

університету “Львівська політехніка” (Україна); 

– Семко Віктор Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 

професор  кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського 

університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Сєйлова Нургуль Абадуллаївна, PhD, доцент, завідувач кафедри 

інформаційної безпеки Казахського національного технічного університету 

імені К.І.Сатпаєва (Казахстан); 

– Смірнов Олексій Анатолійович, доктор технічних наук, професор,  

завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 

Центральноукраїнського національного технічного університету (Україна); 

– Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін 

Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Терейковский Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри системного програмування і спеціалізованих 

комп’ютерних систем Факультету прикладної математики Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний університет імені 

Ігоря Сікорського” (Україна); 

– Толюпа Сергій Васильович, доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Україна); 

– Ху Женгбінг, PhD, професор, професор Департаменту інформаційних 

технологій Класичного університету центрального Китаю (Китай). 

 

8. Рекомендувати до друку: 

− науковий фаховий журнал “Педагогічний процес: теорія і 

практика” 2018 р., №1-2 (60-61) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., 

професор, академік НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
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Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; 

С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

− освітню програму підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу Університету “Дослідницький модуль” (творчий 

рівень) (розробник: С.О.Сисоєва, д. пед. н., професор, академік НАПН 

України). Рецензенти: І.В.Соколова, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного 

університету; Н.М.Віннікова, доктор філологічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

− електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2018 р., №4 (редакційна колегія: Н.В.Морзе, 

О.П.Буйницька, Є.Смирнова-Трибульська та ін.). 

 

9.1 Присвоїти звання “Почесний професор Київського університету 

імені Бориса Грінченка” Лук’янець Вікторії Іванівні, оперній співачці, 

солістці Віденської опери, професору Віденської консерваторії, народній 

артистці України, за вагомий особистий внесок у розвиток світового 

оперного мистецтва, популяризацію класичної вокальної спадщини України 

за кордоном, формування духовного потенціалу молодого покоління, творчо-

педагогічну співпрацю з викладачами та студентами Університету. 
 

9.2. Підтримати роботу “Реформування військово-медичної освіти 

України: теоретико-методологічне обґрунтування і практичне впровадження 

системи підготовки медичних фахівців для сил оборони та медицини 

катастроф” колективу авторів: М.І.Бадюк, В.Я.Білий, А.М.Галушка, 

А.А.Гудима, Я.Л.Заруцький, В.В.Лазоришинець, І.А.Лурін, Г.Г.Рощін, 

В.Л.Савицький, О.Ю.Усенко, поданої на здобуття Державної премії України 

в галузі освіти 2018 р. (номінація – “Наукові досягнення в галузі освіти”), з 

огляду на: 

− системну дослідно-експериментальну роботу у сфері підготовки та 

перепідготовки кадрових військових лікарів, фельдшерів та медичних сестер; 

− впровадження практико зорієнтованої системи підготовки медичних 

фахівців для сил оборони та медицини катастроф; 

розроблення дієвої системи надання кваліфікованої медичної допомоги 

пораненим бійцям Збройних Сил України. 

 

9.3. Підтримати ініціативу Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України щодо присвоєння йому імені засновника Інституту, 
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видатного педагога, філософа, вченого, першого міністра народної освіти 

незалежної України, академіка Івана Андрійовича Зязюна. 

 

9.4. Затвердити уточнену тему дисертації Ладоненко Марії Ігорівни 

“Пам’ятні та ювілейні монети незалежної України: генеза, класифікація, 

художні особливості” на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі 

спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство). 

(Науковий керівник: О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, старший 

науковий співробітник).  
 

 

 


