
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 
від 25 квітня 2019 року 

 
Привітання ювілярів. 
 
1. Обговорення тексту звернення Вченої ради Університету до 

депутатів Верховної ради України щодо ухвалення законопроекту №5670-д 
“Про функціонування української мови як державної”. 

Доповідач:  
Віктор Олександрович Огнев’юк,  
голова Вченої ради, ректор, 
д. філос. н., професор,  
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
2. Балотування щодо присвоєння вченого звання професора кафедри 

педагогіки та психології Васьківській Галині Олексіївні, доктору 
педагогічних наук, старшому науковому співробітнику. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 
директор Педагогічного інституту, 
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 
 
3. Затвердження освітніх програм: 
– Прогнозування моди (код 022.00.03) (спеціальність: 022 Дизайн; 

галузь знань – 02 Культура і мистецтво) для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. 

Доповідач: Ліана Миколаївна Білякович, 
професор кафедри дизайну, 
к. тех. н., доцент  

 
– Практична психологія (код 053.00.02) (спеціальність: 

053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Консультаційна психологія (код 053.00.04) (спеціальність: 
053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., професор 
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– Психологія бізнесу та управління (код 053.00.03) (спеціальність: 

053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Екстремальна та кризова психологія (код 053.00.05) 
(спеціальність: 053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові 
науки) для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова, 
завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології, 
д. психол. н., професор 

 
– Соціальна робота (код 231.00.01) (спеціальність: 231 Соціальна 

робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти;  

– Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність: 231 Соціальна 
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти; 

– Соціальна адвокація (код 231.00.04) (спеціальність: 231 Соціальна 
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти; 

– Соціальна робота (код 231.00.01) (спеціальність: 231 Соціальна 
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти;  

– Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність: 231 Соціальна 
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти; 

–  Моніторинг і оцінка соціальних програм (код 231.00.03) 
(спеціальність: 231 Соціальна робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) 
для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Тетяна Леонідівна Лях, 
заступник директора Інституту людини з 
наукової роботи, к. пед. н., доцент 
 

– Міжнародна журналістика (код 061.00.05) (спеціальність: 
061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Віталій Олександрович Гандзюк, 
завідувач кафедри журналістики та нових 
медіа, к. н. із соц. комунікацій, доцент 

 
– Інформаційно-аналітичні системи (код 122.00.02) (спеціальність: 

122 Комп’ютерні науки; галузь знань – 12 Інформаційні технології) для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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Доповідач: Оксана Степанівна Литвин, 
завідувач кафедри комп’ютерних наук і 
математики, 
к. фіз.-мат. н., ст. наук. співробітник 

Регламент доповіді по кожній програмі: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 55 хв. 
 
4. Затвердження результатів акредитаційного самоаналізу (первинна 

акредитація) освітньої програми “Історія” другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 
завідувач кафедри історії України, 
д. іст. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв.  
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
5. Затвердження обов’язкових показників при визначенні переможців з-

поміж кафедр/НДЛ Університету за результатами рейтингу “Лідер року – 
2019”. 

Співдоповідачі:  
Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент; 
 
Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
6. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач:  
Віктор Олександрович Огнев’юк,  
голова Вченої ради, ректор, 
д. філос. н., професор,  
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
7. Затвердження положень: 
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– про юридичну клініку “Астрея” Факультету права та міжнародних 
відносин 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 
декан Факультету права та міжнародних 
відносин, д. н. з держ. упр., професор 
 

– про ресурсний центр підтримки студентів з інвалідністю 
Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 
директор Інституту людини, 
к. пед. н., доцент 
 

– про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, 
педагогічних і наукових працівників (нова редакція). 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 
радник ректора з правових та кадрових 
питань 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
8. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).  

Доповідач: Раїса Сергіївна Дружененко, 
вчений секретар спеціалізованої вченої ради 
Д 26.133.05, к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
9. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
10. Затвердження теми дисертації Морозової Галини Костянтинівни 

“Лінгвопоетика Е.Е.Каммінгса у стилістичному і рецептивному аспектах” на 
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здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – германські мови). (Науковий керівник: Г.В.Чеснокова, 
кандидат  філологічних наук, професор). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор  

Регламент доповіді: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 
 
11. Рекомендація до друку: 
– навчального посібника “Безпека безпроводових і мобільних мереж” 

(автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; В.Ю.Соколов; М.М.Тадждіні). 
Рецензенти: В.М.Максимович, завідувач кафедри безпеки інформаційних 
технологій Національного університету “Львівська політехніка”, доктор 
технічних наук, професор; О.Г.Корченко, завідувач кафедри безпеки 
інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор 
технічних наук, професор; 

– навчального посібника “Methods of Information Protection in 
Telecommunication Systems” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; 
П.М.Складаний; Є.В.Дуравкін, д. тех. н., доц.; Н.В.Лукова-Чуйко, д. тех. н., 
доцент). Рецензенти: Ю.В.Кравченко, завідувач кафедри мережевих та 
інтернет технологій Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор технічних наук, професор; І.В.Рубан, перший проректор 
Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор 
технічних наук, професор; 

– навчального посібника “Основи інформаційної та кібернетичної 
безпеки” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; П.М.Складаний; 
Р.В.Киричок). Рецензенти: С.В.Казимирчук, завідувач кафедри 
комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного 
університету, доктор технічних наук, доцент; Ю.Я.Самохвалов, професор 
кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 
декан Факультету інформаційних 
технологій та управління, к. пед. н. 

 
– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 

тенденції”, 2019 р., №13 (головний редактор: І.Є.Руснак, д. філол. н., проф.). 
Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
 



6 
 

− наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика”, 2019 р., №1 (58) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., 
проф., академік НАПН України). Рецензенти: С.О.Караман, завідувач 
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор; Д.М.Бодненко, доцент кафедри 
комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук; 

− електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 
сучасного університету”, 2019 р., №6 (редакційна колегія: Н.В.Морзе, 
д. пед. н., проф., чл. - коресп. НАПН України; О.П.Буйницька, к. пед. н., доц.; 
Є.Смирнова-Трибульська, д. габіліт., проф., та ін.). 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи,  
д. філол. н., доцент 
 

− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №2 (160) (гол. ред.: 
О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 8 хв. 
 
12. Різне. 
– Затвердження рішень, ухвалених вченими радами 

інститутів/факультетів, про оновлення магістерських програм. 
– Про зміну голів екзаменаційних та кваліфікаційних  комісій 

Університету.  
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді по кожному питанню: до 1 хв. 
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