
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 28 березня 2019 року 
 

Привітання ювілярів. 
Представлення нового члена Вченої ради Університету. Підписання 

зобов’язання члена Вченої ради. 
 
 
1. Про виконання редколегіями наукових періодичних видань 

Університету вимог для входження до нового Переліку фахових видань 
України та наукометричних баз Scopus / Web of Science. 

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

Регламент доповіді: до 20 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
2. Затвердження показників та вагових коефіцієнтів рейтингу “Лідер 

року – 2019”. 
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 
проректор з інформатизації навчально- 
наукової та управлінської діяльності, 
д. пед. н., професор, 
член-кор. НАПН України 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
3. Затвердження тем докторських дисертацій: 
– Динниченко Тетяни Анатоліївни, кандидата філологічних наук, 

“Художні моделі психоаналітичної парадигми європейської 
ранньомодерністської прози” на здобуття наукового ступеня доктора наук зі 
спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – теорія літератури). (Науковий 
консультант: О.В.Гальчук, доктор філологічних наук, доцент). 

Доповідач: Тетяна Анатоліївна Динниченко, 
старший викладач кафедри світової 
літератури, к. філол. н. 
 

– Ліхоманової Наталі Олександрівни, кандидата філологічних наук, 
“Родинний наратив: генеза, типологія, національні варіанти” на здобуття 
наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 
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– теорія літератури). (Науковий консультант: О.О.Бровко, доктор 
філологічних наук, професор). 

Доповідач:  
Наталя Олександрівна Ліхоманова, 
доцент кафедри світової літератури, 
к. філол. н. 

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

обговорення: до 8 хв. 
 
4. Про рекомендацію кандидатур співробітників Університету для 

участі у конкурсному відборі членів науково-методичних комісій 
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. 

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

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

обговорення: до 5 хв. 
 
5. Затвердження Положення про організацію та проведення практики 

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

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

обговорення: до 10 хв. 
 
6. Про зміни у складі редколегії наукового журналу “Музичне 

мистецтво в освітологічному дискурсі” (гол. ред.: О.М.Олексюк, д. пед. н., 
проф.). 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
7. Затвердження тем дисертацій: 
зі спеціальності 033 Філософія 

– Безпрозванної Тетяни Андріївни “Гроші як чинник 
самоідентифікації людини в інформаційному суспільстві” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 Філософія 
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(спеціалізація – соціальна філософія та філософія історії). (Науковий 
керівник: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор); 

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

– Гладуш Інни Вікторівни “Трансформація екзистенціалів 
материнства у сучасному суспільстві” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 033 Філософія (спеціалізація – соціальна філософія 
та філософія історії). (Науковий керівник: О.В.Горбань, доктор філософських 
наук, професор). 

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

 
зі спеціальності 035 Філологія 
– Ніколаєвої Оксани Юріївни “Драматургія Олександра Ірванця у 

контексті поетики літературного угруповання «Бу-Ба-Бу»” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – українська література). (Науковий керівник: О.Є.Бондарева, 
доктор філологічних наук, професор). 

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

зі спеціальності 053 Психологія 
– Жильцова Андрія Олексійовича “Психологічні особливості 

формування консультаційної компетентності у фахівців соціально-
реабілітаційних центрів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація – педагогічна і вікова 
психологія). (Науковий керівник: О.П.Сергєєнкова, доктор психологічних 
наук, професор). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
8. Рекомендація до друку: 
– монографії “Сучасний літературний журнал: інтермедіальний 

дискурс” (автор Г.В.Бітківська, к. пед. н., доц.; за наук. ред. О.Є.Бондаревої, 
д. філол. н., проф.). Рецензенти: В.А.Зарва, професор кафедри української та 



4 
 
зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Бердянського 
державного педагогічного університету, доктор філологічних наук, 
професор; О.В.Романенко, доцент кафедри історії української літератури, 
теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних 
наук, доцент; О.В.Гальчук, професор кафедри світової літератури Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, доцент; 

– навчального посібника “Хірагана” (автори: І.В.Семеніст, к. іст. н.; 
Ю.В.Боришполець, А.В.Гілевич). Рецензенти: Ю.С.Кузьменко, асистент 
кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту 
філології Київського національного Університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філологічних наук; К.Ю.Комісаров, начальник відділу 
міжнародного співробітництва Державного підприємства “Український 
державний центр міжнародної освіти” МОН України, кандидат філологічних 
наук, доцент. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
 

– навчального посібника “Філософія права” (автори: 
О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; О.В.Горбань, д. філос. н., проф.). 
Рецензенти: О.П.Дзьобань, професор кафедри філософії Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор філософських 
наук, професор; В.С.Ковальський, шеф-редактор загальнонаціональної 
правової газети “Юридичний вісник України”, доктор юридичних наук, 
професор. 

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

– підручника “Технології забезпечення безпеки мережевої 
інфраструктури” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; А.О.Аносов, 
к. військ. н., доц.; П.М.Складаний та ін.). Рецензенти: О.А.Смірнов, завідувач 
кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського 
національного технічного університету, доктор технічних наук, професор; 
В.В.Бараннік, начальник кафедри №401 Харківського національного 
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук, 
професор; 

– навчального видання “Ініціатива CDIO” (автори: В.Л.Бурячок, 
д. тех. н., проф.; В.Ю.Соколов). Рецензенти: В.О.Хорошко, професор 
кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного 
університету, доктор технічних наук, професор; С.В.Толюпа, професор 
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кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор. 

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

– археографічної збірки “Сенаторська ревізія Київської та 
Чернігівської губерній: зі щоденника О.О.Половцова (жовтень 1880 – 
травень 1881)” (упорядники: М.М.Будзар, к. іст. н., доц.; Є.А.Ковальов, 
к. іст. н.; Д.Терещенко). Рецензенти: Я.В.Верменич, завідувач відділу 
історичної регіоналістики Інституту історії НАН України, доктор історичних 
наук, професор; М.М.Ігнатенко, завідувач кафедри загальної історії, 
правознавства та методик навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди”, доктор історичних наук, професор. 

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

 
– навчально-методичного видання “Програма втручання 

«Синергія»: формування базових передумов навчання і розвитку дітей з 
розладами аутистичного спектра” (автор: Т.В.Скрипник, д. психол. н., ст. 
наук. співробітник). Рецензенти: Л.І.Прохоренко, заступник директора з 
науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і 
психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор психологічних 
наук, старший науковий співробітник; Т.Ф.Алєксєєнко, завідувач лабораторії 
соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник; Л.Ф.Новік, директор 
Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва, заслужений 
працівник соціальної сфери України. 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., професор 
 

– електронного наукового видання “Sport Science and Human Health / 
Спортивна наука та здоров’я людини”, 2019 р., №1 (гол. ред.: О.М.Лисенко, 
д. біол. н., проф.). 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, 
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 
 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 
техніка”, 2019 р., №3 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 
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Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок, 
завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
д. техн. н., професор  

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 9 хв. 
 
9. Різне. 
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