
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 29 березня 2018 року 
 
 
1. Затвердити наукові теми: 
− кафедри спорту та фітнесу і кафедри фізичного виховання і 

педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту у 
формулюванні: “Теоретико-практичні засади використання фітнес-
технологій у фізичному вихованні та спорті” (термін виконання: березень 
2018 р. – березень 2023 р.). Керівники теми: В.В.Білецька, завідувач 
кафедри спорту та фітнесу, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 
доцент; Л.В.Ясько, завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки 
спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; 

− кафедри фізичної терапії та біокінезіології  Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і спорту у формулюванні: “Критерії оцінки 
функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і 
травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі Міжнародної 
класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)” 
(термін виконання:  березень 2018 р. – березень 2021 р.). Керівники теми: 
О.В.Бісмак, завідувач кафедри фізичної терапії та біокінезіології, кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту, доцент; В.М.Савченко, провідний 
науковий співробітник кафедри фізичної терапії та біокінезіології, доктор 
медичних наук, професор. 

1.1. Надати у НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 
необхідну інформацію для внесення тем до державного реєстру. 

Відповідальні: В.В.Білецька, Л.В.Ясько, 
О.В.Бісмак, В.М.Савченко 
Термін виконання: до 06.04.2018 р. 

1.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним 
чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукових тем до 
державного реєстру. 

Відповідальні:  
Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко 
Термін виконання: до 16.04.2018 р. 

 
2. Затвердити тему докторської дисертації Хамедової Ольги 

Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри 
української літератури і компаративістики, у формулюванні: “Художні й 
публіцистичні моделі взаємодії ідеології та гендеру в українській пресі 1920–
1930-х років” на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 
035 Філологія (спеціалізація – українська література). (Науковий 
консультант: М.С.Васьків, доктор філологічних наук, професор). 
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3. Схвалити до використання в освітньому процесі методичні 
рекомендації з розроблення освітніх програм. 

3.1. Делегувати вченим радам інститутів / факультетів прийняття 
рішень про затвердження відповідних змін в описі освітньої програми та 
навчальному плані, а саме: уточнення назв освітніх компонентів, структурно-
логічної схеми навчання і форм контролю. 

3.2. Оновити усі освітні програми до початку 2018-2019 н. р. 
Відповідальні: керівники освітніх програм 
 

4. Затвердити критерії самооцінки діяльності завідувача та науково-
педагогічних працівників кафедри. 

 
5. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету у 2018 році. 
 
6.  Затвердити зміни та уточнення до Корпоративного стандарту 

наукової діяльності співробітників Університету. 
 
7. Затвердити звіт стипендіата іменної стипендії Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих вчених 2017 року А.Ю.Рамського, 
завідувача кафедри фінансів та економіки, доктора економічних наук, 
доцента, про результати дослідження на тему: “Теоретико-методологічні 
основи формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств”. 

 
8. Перейменувати кафедру інформаційних технологій та математичних 

дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління у кафедру 
комп’ютерних наук і математики з 01 вересня 2018 р. 

 
9. Затвердити нову редакцію Положення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників. 
 
10. Затвердити показники та вагові коефіцієнти рейтингу “Лідер року – 

2018”, з урахуванням змін та доповнень. 
 
11. У зв’язку з кадровими змінами (смерть В.В.Катернюк, кандидата 

філологічних наук), 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 філології (протокол №7 від 27.02.2018 р.) призначити 
наукового керівника аспіранту другого року заочної форми навчання 
Рожкову Юрію Григоровичу (спеціальність 035 Філологія (спеціалізація – 
германські мови)) – Якубу Валентину Володимирівну, кандидата 
філологічних наук, доцента, завідувача кафедри англійської філології та 
перекладу. 
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12. Затвердити теми дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
− Зарубіна Михайла Вадимовича у формулюванні: “Проектування 

хмаро орієнтованого середовища навчання web-програмування майбутніх 
учителів інформатики” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). 
(Науковий керівник: В.В.Прошкін, доктор педагогічних наук, доцент); 

− Ветчаніна Євгена Сергійовича у формулюванні: “Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі з 
учнями старших класів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – ІКТ в освіті). 
(Науковий керівник: О.Б.Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент) 

 
зі спеціальності 035 Філологія 
− Гуль Олександри Григорівни у формулюванні: “Флористична 

символіка в китайській та українській ліриці ХІХ – початку ХХІ ст.” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – порівняльне літературознавство). (Науковий керівник: 
А.С.Брацкі, доктор філологічних наук, професор); 

− Бишенко Тетяни Іванівни у формулюванні: “Наративні структури 
сучасного українського роману: модуси тілесності” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – 
теорія літератури). (Науковий керівник: І.Є.Руснак, доктор філологічних 
наук, професор). 

 
13. Рекомендувати до друку: 
− монографію “Гендерні художні моделі дійсності в сучасній 

українській романістиці” (автор: О.М.Башкирова, к. філол. н.). Рецензенти: 
М.К.Наєнко, професор кафедри слов’янської філології Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
філологічних наук, професор; Л.І.Скупейко, провідний науковий 
співробітник відділу історії української літератури Інституту літератури імені 
Т.Г.Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, професор; 
Ю.В.Вишницька, доцент кафедри світової літератури Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− колективну монографію “Українська історична наука в сучасному 

освітньому та інформаційному просторі” (за наук. ред. О.О.Салати, д. іст. н., 
професора; автори: І.О.Шандра, К.О.Баханов, Д.І.Іванов, Г.В.Саган, 
О.О.Тарасенко та ін.). Рецензенти: С.І.Дровозюк, ректор Комунального 
вищого навчального закладу “Вінницька академія неперервної освіти”, 
доктор історичних наук, професор; О.П.Реєнт, заступник директора з 
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наукової роботи Інституту історії Національної академії наук України, 
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– навчальний посібник для студентів “Історія зарубіжної літератури 

ХІХ століття. Доба романтизму” (укладачі: Т.І.Тверітінова, к. філол. н., 
доцент; Г.Є.Шовкопляс, к. філол. н., доцент). Рецензенти: О.В.Червінська, 
професор кафедри зарубіжної літератури, теорії літератури та слов’янської 
філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 
доктор філологічних наук, професор; О.О.Нагачевська, директор Навчально-
наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного 
університету, кандидат  філологічних наук, доцент. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− збірник наукових праць “Літературний процес: методології, імена, 

тенденції”, 2018 р., вип. 11 (гол. редактор: І.Є.Руснак, д. філол н., професор). 
Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, 2018 р., вип. 29 (гол. редактор: В.О.Огнев’юк, 
д. філос. н., професор, акад. НАПН України). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
14.1. Перервати навчання терміном на один рік з поважної причини із 

правом подальшого його продовження аспірантці третього року навчання 
(бюджет) М.Г.Курінній (спеціальність 10.01.06 – теорія літератури) – 
довготермінове відрядження за кордон для роботи на посаді другого 
секретаря з консульських питань Посольства України в Японії (на підставі 
довідки, виданої Міністерством закордонних справ України). 

 
14.2. Затвердити освітню програму Фізична терапія (код 227.00.04), 

(спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 022 Охорона 
здоров’я) для другого (магістерського) освітнього рівня. 

 
14.3. Надати згоду про прийняття прав співзасновника наукового 

журналу “Схід / Skhid” Київському університету імені Бориса Грінченка та 
здійснити процедуру перереєстрації. 

14.3.1. Призначити відповідальною за проходження процедури 
перереєстрації у Міністерстві юстиції України молодшого наукового 
співробітника бібліотеки Університету Тимофєєву Галину Вікторівну.  

Термін виконання: до 16.04.2018 р. 
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