
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 30 жовтня 2018 року 
 
 
1.1. Затвердити звіт про проміжні результати реалізації наукової теми 

“Давня історія України: суспільство та технології (за результатами 
археологічних досліджень)” (термін виконання: березень 2016 – березень 
2021 р.) науково-дослідної лабораторії археології Історико-філософського 
факультету. Керівник: М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший 
науковий співробітник. 

1.2. Відповідно до Переліку показників та вагових коефіцієнтів 
оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних і педагогічних 
працівників у конкурсі “Лідер року”, затвердженого наказом Університету 
від 03.04.2018 р. №214, встановити співробітникам НДЛ археології 
відповідну кількість балів за проміжні результати реалізації наукової теми: 

1) Відейку Михайлу Юрійовичу, завідувачу НДЛ археології, доктору 
історичних наук, старшому науковому співробітнику – 75 балів; 

2) Гошко Тетяні Юріївні, старшому науковому співробітнику 
НДЛ археології, кандидату історичних наук – 50 балів; 

3) Відейко Марії Михайлівні, молодшому науковому співробітнику 
НДЛ археології – 50 балів;  

4) Зайцевій Ользі Вікторівні,  молодшому науковому співробітнику 
НДЛ археології – 50 балів; 

5) Слєсарєву Євгену Сергійовичу, молодшому науковому 
співробітнику НДЛ археології – 50 балів. 

 
2.1. 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) Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 
економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор 
економічних наук, доцент; 

3) Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту та фітнесу 
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент; 

4) Медвідь Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри хореографії 
Інституту мистецтв, кандидат мистецтвознавства; 

5) Маляр Станіслав Анатолійович, президент Студентського 
парламенту Університету, студент VІ курсу Факультету права та 
міжнародних відносин. 

2.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри англійської 
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філології та перекладу – Румбешт Ганні Юріївні, кандидату філологічних 
наук. 

2.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційну 
справу здобувача щодо присвоєння Румбешт Ганні Юріївні, кандидату 
філологічних наук, вченого звання доцента кафедри англійської філології 
та перекладу. 

Відповідальна: Л.В.Анісімова 
Термін виконання: до 14.11.2018 р. 

 
3. Затвердити результати акредитаційного самоаналізу (первинна 

акредитація) освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня 
вищої освіти: 

– “Журналістика” (спеціальність 061 Журналістика); 
– “Реклама і зв’язки з громадськістю” (спеціальність 

061 Журналістика); 
– “Видавнича справа і редагування” (спеціальність 061 Журналістика); 
– “Медіа-комунікації” (спеціальність 061 Журналістика); 
– “Логопедія” (спеціальність 016 Спеціальна освіта); 
– “Психологія” (спеціальність 053 Психологія); 
– “Практична психологія” (спеціальність 053 Психологія); 
– “Соціальна робота” (спеціальність 231 Соціальна робота); 
– “Соціальна педагогіка” (спеціальність 231 Соціальна робота); 
– “Графічний дизайн” (спеціальність 022 Дизайн); 
– “Образотворче мистецтво” (спеціальність 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація); 
– “Музичне мистецтво” (спеціальність 025 Музичне мистецтво); 
– “Сольний спів” (спеціальність 025 Музичне мистецтво); 
– “Літературна творчість” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Мова і література (іспанська)” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Мова і література (італійська)” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Мова і література (французька)” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Мова і література (китайська)” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Мова і література (японська)” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Переклад” (спеціальність 035 Філологія); 
– “Педагогіка вищої школи” (спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки); 
– “Педагогіка середньої освіти” (спеціальність 011 Освітні, педагогічні 

науки); 
– “Фізичне виховання” (спеціальність 017 Фізична культура і спорт); 
– “Фінанси і кредит” (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування);  
– “Менеджмент організацій та адміністрування” (спеціальність 

073 Менеджмент);  
– “Управління навчальним закладом” (спеціальність 073 Менеджмент);  
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– “Математичне моделювання” (спеціальність 111 Математика);  
– “Інформатика” (спеціальність 122 Комп’ютерні науки);  
– “Право” (спеціальність 081 Право). 
 
4. Рекомендувати кандидатуру Єременко Олени Володимирівни, 

директора Інституту філології, доктора філологічних наук, професора, для 
участі у конкурсі щодо обрання членів Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. 

 
5. Затвердити Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 
6. Рекомендувати кандидатури науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Університету для участі в експертизі шкільних підручників 
(згідно з додатком) відповідно до листа Державної освітньої установи 
“Навчально-методичний центр з питань якості освіти” МОН України від 
13.09.2018 №469/28АК. 

 
7. Затвердити теми дисертацій: 
– Козлітіна Дениса Олександровича у формулюванні: “Підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до проектної діяльності засобами 
цифрових технологій” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія і 
методика професійної освіти). (Науковий керівник: Л.В.Козак, доктор 
педагогічних наук, доцент); 

–  Шарука Владислава Вікторовича у формулюванні: “Виховання 
толерантності молодших школярів в інклюзивному освітньому середовищі” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика 
виховання). (Науковий керівник: В.І.Тернопільська, доктор педагогічних 
наук, професор); 

– Корабельської Інни Ігорівни у формулюванні: “Виховання 
партнерських взаємин підлітків в освітньому середовищі закладу середньої 
освіти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика 
виховання). (Науковий керівник: В.В.Желанова, доктор педагогічних наук, 
доцент); 

– Назаренко Олександри Євгеніївни у формулюванні: “Тенденції 
розвитку вищої освіти у Південній Кореї” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки). (Науковий 
керівник: О.І.Локшина, доктор педагогічних наук, професор); 

– Шеліган Оксани Назарівни у формулюванні: “Формування 
підприємницької компетентності майбутніх фахівців філологічних 
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спеціальностей” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія і 
методика професійної освіти). (Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, доктор 
педагогічних наук, професор). 

 
8. Відповідно до вимог п.6 Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 
15.01.2018 р. №32 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06 лютого 2018 р. за №148/31600), затвердити: 

1) оновлений склад редакційної колегії фахового видання “Педагогічна 
освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка”: 

− Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України 
(головний редактор); 

− Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор (заступник головного редактора); 

− Батечко Н.Г., завідувач кафедри вищої та прикладної математики 
Національного університету біоресурсів та природокористування, доктор 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

− Бєлєнька Г.В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна); 

− Желанова В.В., професор кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, доцент (Україна); 

− Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії і методики музичного 
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (Україна); 

− Котенко О.В., директор Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Україна); 

− Паламар С.П., заступник директора з наукової роботи 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Україна); 

− Козир М.В., доцент кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар); 

−  Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор (Україна); 

−  Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
психологічних наук, професор (Україна); 
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−  Поліщук В.М., професор кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор психологічних наук, професор (Україна); 

−  Скрипник Т.В., професор кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, старший 
науковий співробітник (Україна); 

−  Музика О.О., доцент кафедри педагогіки і психології 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат психологічних наук, доцент (Україна); 

−  Старинська Н.В., доцент кафедри практичної психології 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук, доцент (Україна); 

−  Столярчук О.А., доцент кафедри загальної, вікової та педагогічної 
психології Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент (Україна); 

−  Єва Огродська-Мазур, заступник декана Факультету етнології та 
наук про освіту Сілезького університету в Катовіце, доктор габілітований, 
професор (Республіка Польща); 

−  Броніслава Касачова, професор кафедри початкової та дошкільної 
освіти Педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька 
Республіка);  

− Джеклін Сміт, завідувач кафедри консультування, доктор 
психології, доцент, директор клінічних програм консультування Ріджент 
Університету (США); 

− Ольга Запорожець, доктор психології, доцент кафедри 
консультування Школи психології та консультування Ріджент Університету, 
співдиректор Інституту дослідження сексуальної ідентичності (США). 

 
2) склад редакційної колегії наукового журналу “Схід / Skhid”: 
– Білецький В.С., професор кафедри нафти, газу і конденсату 

Національного технічного університету “Харківський політехнічний 
інститут”, голова Українського культурологічного центру, доктор технічних 
наук, професор (головний редактор, автор концепції); 

– Александрова О.С., декан Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, 
професор (головний редактор); 

– Тимофєєва Г.В., молодший науковий співробітник бібліотеки 
Київського університету імені Бориса Грінченка (випусковий редактор); 

– Срібняк І.В., завідувач кафедри всесвітньої історії Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор 
(голова редакційної колегії з історичних наук); 

– Відейко М.Ю., завідувач науково-дослідної лабораторії археології 
Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, старший науковий співробітник; 
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– Депеш Чакрабарті, професор відділу історії та відділу 
південноазійських мов та цивілізацій Іллінойського  університету, доктор 
історії, професор (США); 

– Міхеєва О.К., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
соціології Українського католицького університету 

– Надтока Г.М., доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка 

– Пентер Таня, доктор історії, професор, професор відділу історії 
Східної Європи Гейдельберзького університету (Німеччина) 

– Романцов В.М., доктор історичних наук, професор, завідувач 
кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету 

– Салата О. О., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 
історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 

– Тарасенко О.О., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 

– Титаренко Д.М., доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту  

– Додонов Р.О., доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка (голова редакційної колегії з 
філософських наук) 

– Огнев’юк В.О., доктор філософських наук, професор, академік 
НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка 

– Аккарі Абдельхаліл, доктор філософії, ординарний професор х 
міжнародних аспектів освіти Факультету психології та педагогічних наук 
(FPSE), співголова підрозділу PEG-EI(політика, економіка, менеджмент та 
міжнародна освіта) Женевського університету (Швейцарія)  

– Білокобильський О.В., доктор філософських наук, професор, 
професор кафедри філософії Донецького національного університету імені 
Василя Стуса 

– Горбань О.В., доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

– Дзьобань О.П., доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 

– Зінченко В.В., доктор філософських наук, професор, головний 
науковий співробітник, завідувач відділу інтернаціоналізації вищої освіти 
Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 

– Мартич Р.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

– Плейшніс Альбінас, доктор філософських наук, професор, завідувач 
кафедри філософії Вільнюського університету (Литва) 
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– Томаселлі Кеян, доктор філософії, заслужений професор Центру 
комунікації, медіа та суспільства Школи прикладних гуманітарних наук 
Університету КваЗулу-Натал (ПАР)  

– Чорноморець Ю.П., доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри культурології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова 

 
3) зміни у складі редакційної колегії наукового журналу “Музичне 

мистецтво в освітологічному дискурсі”: 
• вивести зі складу редколегії: 
– Іонаса Кевішаса, професора кафедри музики Вільнюського 

едукологічного університету, доктора педагогічних наук (Литовська 
Республіка); 

– Ніццу Давидович, голову відділу оцінювання якості знань Факультету 
суспільних та гуманітарних наук Аріельського університету, доктора наук, 
професора (Ізраїль); 

– Сисоєву С.О., академіка-секретаря відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, академіка 
НАПН України, доктора педагогічних наук, професора (Україна); 

– Падалку Г.М., професора кафедри педагогіки мистецтва та 
фортепіанного виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора (Україна); 

– Шипа С.В., професора кафедри музичного мистецтва та хореографії 
Факультету музичної та хореографічної освіти Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, доктора 
мистецтвознавства, професора (Україна); 

– Романенкову Ю.В., професора кафедри циркових мистецтв Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, доктора 
мистецтвознавства, професора (Україна); 

–  Копицю М.Д., професора кафедри історії української музики та 
музичної фольклористики Національної  музичної академії України імені 
П.І.Чайковського доктор мистецтвознавства, професора (Україна); 

– Кротову Т.Ф., професора кафедри художнього моделювання 
костюму Київського національного університету технологій і 
дизайну, доктора мистецтвознавства, доцента (Україна); 

– Ізваріну О.М., завідувач кафедри естрадного вокалу Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, доктора 
мистецтвознавства, доцента (Україна); 

 
• ввести до складу редколегії: 
– Андрейко О.І., професора кафедри скрипки Львівської національної 

музичної академії імені М.В.Лисенка, доктора педагогічних наук, доцента 
(Україна); 
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– Лобову О.В., професора кафедри дошкільної і початкової освіти 
Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, доктора 
педагогічних наук, професора (Україна); 

– Попович Н.М., завідувача кафедри педагогіки музичної освіти і 
виконавського мистецтва Педагогічного факультету Мукачівського 
державного університету, доктора педагогічних наук, доцента (Україна); 

– Тушеву В.В., професора кафедри теорії і методики мистецької освіти 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди, доктора педагогічних наук, професора (Україна). 

 
9. Рекомендувати до друку: 
– монографію “Мовленнєвий розвиток учнів основної школи у процесі 

вивчення словотвірної системи української мови” (автор: О.Д.Кулик, 
к. пед. н., доцент; за наук. ред. С.О.Карамана, д. пед. н., професора). 
Рецензенти: З.П.Бакум, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри української мови Криворізького державного педагогічного 
університету; О.М.Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, головний 
науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури 
Інституту педагогіки НАПН України; О.А.Кучерук, доктор педагогічних 
наук, професор, професор кафедри світової літератури та методик 
викладання філологічних дисциплін Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і практика”, 

2018 р., №3-4 (56-57) (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України). Рецензенти: 
О.С.Александрова, декан Історико-філософського факультету Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор; 
С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– науковий журнал “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications”, 2018, №5 (редкол.: Л.М.Новохатько, Г.В.Горбенко, 
Х.Кафтанджиєв та ін.). Рецензенти: К.С.Серажим, професор кафедри 
видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із 
соціальних комунікацій, професор; О.О.Семенець, професор кафедри 
журналістики та нових медіа Інституту журналістики Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
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– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука і техніка”, 

2018 р., №1 (головний редактор: В.Л.Бурячок, доктор технічних наук, 
професор). 

 
10.1. Затвердити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань другорядних 
видів економічної діяльності Університету відповідно до КВЕД – 2010, а 
саме: 

• 47.11 – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

• 56.29 – постачання інших готових страв. 
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