
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
від 25 січня 2018 року 

 

1. Звіт О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної 
роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2017 рік взяти до уваги та 
визнати роботу задовільною. 

 
2. Звіт Н.М.Віннікової, проректора з наукової роботи, доктора 

філологічних наук, доцента, за 2017 рік взяти до уваги та визнати роботу 
задовільною. 

 
3. Звіт Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та 

управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, за 2017 рік взяти до уваги та визнати роботу 
задовільною. 

 
4. Звіт О.Є.Бондаревої, проректора з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, доктора філологічних наук, професора, за 
2017 рік взяти до уваги та визнати роботу задовільною. 

 
5. Звіт О.П.Турунцева, проректора з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи, за 2017 рік взяти до уваги та визнати 
роботу задовільною. 

 
6. Інформацію О.П.Турунцева, проректора з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи, про виконання бюджету Університету 
за 2017 р. і кошторис надходжень та видатків Університету на 2018 р. взяти 
до уваги. 

 
7. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, завідувач кафедри 

бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики, доктор наук із 
соціальних комунікацій, старший науковий співробітник; 

2) Трухан Олександр Феодосійович, голова Первинної профспілкової 
організації, кандидат педагогічних наук; 

3) Вовк Віктор Андрійович, студент ІІІ курсу Факультету права та 
міжнародних відносин. 

7.1. Вважати обраною на умовах контракту на посаду директора 
Інституту людини Н.А.Клішевич, кандидата педагогічних наук, доцента. 

 
8. Затвердити План роботи Університету на 2018 р., з урахуванням 

доповнень та уточнень.  
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9. Схвалити створення науково-експертного центру Університету.  
 
10. Затвердити положення про: 
− науково-експертний центр Університету; 
− навчально-виробничу майстерню “Грінченко-інформ”. 
 
11. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
− Атаманського Максима Михайловича у формулюванні: “Методика 

формування комунікативно-виконавського досвіду майбутнього вчителя 
музичного мистецтва на засадах герменевтики” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – теорія та методика навчання (музика)). (Науковий керівник: 
Л.А.Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент); 

− Куліш Олени Вікторівни у формулюванні: “Формування 
методичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури 
у процесі педагогічної практики” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – 
теорія та методика навчання (українська мова)). (Науковий керівник: 
О.В.Караман, кандидат педагогічних наук, професор) 

 
зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне 

мистецтво; реставрація 
− Мершавки Тетяни Сергіївни у формулюванні: “Ідейно-художня 

програма монументально-декоративного оздоблення храмів Святої Софії у 
Південно-Східній Європі” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; 
реставрація. (Науковий керівник: Н.Д.Ковальчук, доктор філософських наук, 
професор) 

 
зі спеціальності 035 Філологія 
− Бабенко Валерії Олегівни у формулюванні: “Семантичний код 

commedia dell’arte в італійській драматургічній традиції” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – теорія літератури). (Науковий керівник: О.Є.Бондарева, 
доктор філологічних наук, професор); 

− Дичко Христини Ігорівни у формулюванні: “Жанрові модифікації 
сучасної української літератури (2013-2020 рр.): фікшн і нонфікшн” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – українська література).  (Науковий керівник: С.В.Жигун, 
доктор філологічних наук) 

 
зі спеціальності 053 Психологія 
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− Прядко Анастасії Олегівни у формулюванні: “Психологічні 
особливості подолання професійних стереотипів вихователів в умовах 
реформування дошкільної освіти” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація – педагогічна та 
вікова психологія). (Науковий керівник: О.П.Сергєєнкова, доктор 
психологічних наук, професор) 

 
12. У зв’язку з кадровими змінами (смерть О.В.Безпалько, доктора  

педагогічних наук, професора), на виконання п.2.9. Положення про 
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
наук в Університеті, введеного в дію наказом від 17.10.2016 р. №551 (із 
доповненнями, внесеними згідно з наказом від 04.04.2017 р. №229), на 
підставі витягу із засідання вченої ради Інституту людини (протокол № 5 від 
16.01.2018 р.) призначити керівника (кандидата наук) аспірантці Болотній 
Анні Володимирівні (спеціальність 231 Соціальна робота; перший рік 
навчання) – кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи Лях Тетяну Леонідівну. 

 
13. Затвердити зміни у складі редколегій наукових журналів 

Університету: 
“Інтегровані комунікації / Integrated communications” 

− вивести зі складу К.Є.Балабанову, к. пед. наук, доц. Київського 
університету імені Бориса Грінченка; М.В.Макарову, к. культурол., доц. 
Київського університету імені Бориса Грінченка; Л.С.Прокопенко, к. іст. н., 
доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; Р.В.Ярошенко, к. 
філол. н., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; 

− ввести до складу Т.Валяса, д-ра габілітованого, проф. Університету 
імені Адама Міцкевича (Познань, Польща); А.Стельмаха, д-ра 
габілітованого, проф. Університету імені Адама Міцкевича (Познань, 
Польща); О.В.Тріщук, д. наук із соц. комунікацій, проф. Видавничо-
поліграфічного інституту Національного технічного університету України 
“Київського політехнічного інституту імені І. Сікорського”; І.А.Хоменко, 
д. наук із соц. комунікацій, доц. Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

 
“Неперервна професійна освіта: теорія і практика” 
− вивести зі складу О.В.Безпалько, д. пед. н., професора, директора 

Інституту людини; С.М.Мартиненко, д. пед. н., професора, проректора з 
питань розвитку Київського Міжнародного Університету; І.О.Титаренко, 
к. пед. н., доцента, вченого секретаря відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України (випусковий редактор); 

− ввести до складу О.І.Бульвінську, к. пед. н., старшого наукового 
співробітника НДЛ освітології, та покласти на неї обов’язки випускового 
редактора 
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“Педагогічний процес: теорія і практика”  
− вивести зі складу О.В.Безпалько, д. пед. н., професора, директора 

Інституту людини; С.М.Мартиненко, д. пед. н., професора, проректора з 
питань розвитку Київського Міжнародного Університету; І.І.Тригуб, 
к. пед. н., наукового співробітника НДЛ освітології (випусковий редактор); 

− ввести до складу О.І.Бульвінську, к. пед. н., старшого наукового 
співробітника НДЛ освітології, та покласти на неї обов’язки випускового 
редактора 

 
“The Modern Higher Education Review”, “Освітологія” 
− вивести зі складу О.В.Безпалько, д. пед. н., професора, директора 

Інституту людини; С.М.Мартиненко, д. пед. н., професора, проректора з 
питань розвитку Київського Міжнародного Університету 

 
“Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка”, 

“Неперервна освіта: акмеологічні студії” 
− вивести зі складу О.В.Безпалько, д. пед. н., професора, директора 

Інституту людини 
 
“Освітологічний дискурс” 
− вивести зі складу С.М.Мартиненко, д. пед. н., професора, проректора 

з питань розвитку Київського Міжнародного Університету 
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