
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 27 вересня 2018 року 
 

 

1. Затвердити норми часу для планування й обліку основних видів 
методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників Університету. 

 
2. Затвердити освітню програму “Російська мова та переклад” (для 

підготовки іноземних громадян) спеціалізації 035.03 Слов’янські мови та 
літератури (переклад включно) спеціальності 035 Філологія за першим 
бакалаврським рівнем вищої освіти. 

 
3.1. Затвердити звіт про результати підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету за 2017-2018 н. р. 
3.2. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників Університету на 2018-
2019 н. р. 

3.3. Затвердити План стажування педагогічних працівників 
Університету на 2018-2019 н. р. 

 
4. Відповідно до п. 2.9 Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, витягів із 
протоколів засідань кафедр (Педагогічного інституту: кафедра теорії та 
історії педагогіки – від 12.09.2018 р. №2, кафедра дошкільної освіти – від 
05.09.2018 р. №2; Інституту мистецтв: кафедра теорії та методики 
музичного мистецтва – від 20.09.2018 р. №20; Інституту філології: кафедра 
української літератури і компаративістики – від 30.08.2018 р. №1, кафедра 
англійської філології та перекладу – від 30.08.2018 р. №1, кафедра 
української мови – від 30.08.2018 р. №1; Інституту людини: кафедра 
соціальної педагогіки і соціальної роботи – від 12.09.2018 р. №9), як виняток, 
затвердити науковими керівниками аспірантів першого року навчання зі 
спеціальностей: 

011 Освітні, педагогічні науки 
Братко Марію Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 

аспірантці Побережній Вікторії Віталіївні 
012 Дошкільна освіта 
Половіну Олену Анатоліївну, кандидата педагогічних наук, доцента – 

аспіранткам Удовенко Ельвірі Олександрівні та Ухтомській Анні Анатоліївні 
025 Музичне мистецтво 
Лігус Ольгу Марківну, кандидата мистецтвознавства – аспірантам 

Волошину Євгену Анатолійовичу, Пожарській Анастасії-Олені Юріївні та 
Поліщук Юлії Іванівні (з 01.10.18 р.); 
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Ягодзинську Ірину Олександрівну, кандидата мистецтвознавства – 
аспірантці Куліш Марії Ігорівні 

035 Філологія 
Видайчук Тетяну Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента – 

аспірантці Москальчук Ганні Олексіївні;  
Доценко Олену Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента – 

аспірантці Скляр Олені Олександрівні; 
Плющик Оксану Валентинівну, кандидата філологічних наук, доцента 

– аспіранту Горбенку Андрію Валерійовичу; 
Саєвич Ірину Георгіївну, кандидата філологічних наук, доцента – 

аспірантці Ключник Тетяні Олександрівні; 
Чеснокову Ганну Вадимівну, кандидата філологічних наук, професора 

– аспіранткам Морозовій Галині Костянтинівні та Петрині Ніці Андріївні; 
Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук, 

доцента – аспірантці Хохловій Дарії Сергіївні 
231 Соціальна робота 
Веретенко Тетяну Григорівну, кандидата педагогічних наук, 

професора – аспірантці Салаті Каріні Олександрівні 
 

5. У зв’язку з кадровими змінами (звільнення О.М.Ізваріної, доктора 
мистецтвознавства, 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 №551 (із 
доповненнями, внесеними згідно з наказом від 04.04.2017 №229), на підставі 
витягу із засідання вченої ради Інституту мистецтв (протокол №1 від 
25.09.2018 р.) призначити наукового керівника аспірантам другого року 
денної форми навчання спеціальності 025 Музичне мистецтво Давлатовій 
Тамарі Ілхомжонівні та Шило Анастасії Петрівні – Бацака Костянтина 
Юрійовича, кандидата історичних наук, доцента, директора Інституту 
мистецтв. 

 
6. Затвердити тему дисертації Зайцевої Ольги Вікторівни у 

формулюванні: “Еволюція керамічного виробництва культурного комплексу 
Кукутень-Трипілля: технологічний і соціальний аспекти (кінець V – ІV 
тисячоліття до н. е.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація: всесвітня історія). 
(Науковий керівник: М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник). 

 
7. Рекомендувати до друку: 
− науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, 

2018 р., №3(62) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., професор, 
академік НАПН України). Рецензенти: О.М.Лозова, доктор психологічних 
наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини 



3 
 
Київського університету імені Бориса Грінченка; В.Р.Міляєва, доктор 
психологічних наук, професор, професор кафедри управління Факультету 
інформаційних технологій та управління Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– науковий журнал “Освітологія”, 2018 р., Вип. VII (головні 

редактори: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН України; 
Т.Левовицький, доктор ґабілітований гуманістичних наук у галузі педагогіки, 
професор звичайний, іноземний член НАПН України (Республіка Польща); 
С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України). Рецензенти: 
О.М.Лозова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 
практичної психології Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка; В.Р.Міляєва, доктор психологічних наук, професор, 
професор кафедри управління Факультету інформаційних технологій та 
управління Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
− науковий журнал “Схід / Skhid”, 2018 р., №4 (156) (гол. ред.: 

В.С.Білецький, д. тех. н., професор; В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 
НАПН України). 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
8. Відповідно до п.14 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України №261 від 23.03.2016 р., п.7.1 Положення про підготовку здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті (наказ 
№551 від 17.10.2016 р. з доповненнями, внесеними згідно з наказом №229 від 
04.04.2017 р.), продовжити академічну відпустку докторанту третього року 
навчання (бюджет) Т.А.Земляковій (спеціальність 10.01.01 – українська 
література) терміном на один рік – за станом здоров’я (довідка наявна). 
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