
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 31 жовтня 2019 року 
 
 
Привітання ювілярів. 
Представлення новообраного члена Вченої ради Університету. 

Підписання зобов’язання члена Вченої ради. 
 
 
1. Про висунення кандидатури Морзе Наталії Вікторівни, професора 

кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних 
технологій та управління, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, для участі у виборах дійсних членів 
(академіків) НАПН України. 

Доповідач: 
Віктор Олександрович Огнев’юк, 
ректор Університету, д. філос. н., проф., 
академік НАПН України 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру балотування: до 10 хв. 
 
2. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

хореографії Медвідь Тетяні Анатоліївні, кандидату мистецтвознавства. 
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент 

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

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 
 
3. Звіт про проміжні результати дослідження “Технологія формування 

складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з особливими 
освітніми потребами” (у рамках наукової теми Інституту людини 
“Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України”) (термін 
виконання: травень 2016 р. – травень 2021 р.). 

Співдоповідачі: Наталія Миколаївна Бабич, 
старший викладач кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти, к. пед. н.; 
Катерина Олександрівна Тичина,  
старший викладач кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти, к. психол. н. 

Регламент доповіді: до 20 хв. 



2 
 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 30 хв. 

 
4. Затвердження теми дисертації Проценко Олени Борисівни, кандидата 

педагогічних наук, доцента, “Підготовка докторів філософії (PhD) у Грецькій 
Республіці та Україні” на здобуття наукового ступеня доктора наук зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий консультант: 
С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України). 

Доповідач: Олена Борисівна Проценко, 
завідувач науково-дослідної лабораторії 
освітології, к. пед. н., доцент 

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

обговорення: до 5 хв. 
 
5. Визнання наукового ступеня доктора філософії (спеціальність –

філологія (іспанська)) Тарновської Ольги Володимирівни, здобутого в 
Університеті м. Гранада (Іспанія), який входить до академічного рейтингу 
університетів світу – Academic Ranking of World Universities (ARWU). 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
6. Про депутатське звернення О.О.Пинзеник щодо перейменування 

проспекту Космонавта Комарова у Солом’янському районі міста Києва на 
честь Любомира Гузара. 

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

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 15 хв. 
 
7. Затвердження Положення про засади запобігання і протидії 

дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної 
поведінки. 

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

Регламент доповіді: до 7 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 
обговорення: до 15 хв. 

 
8. Затвердження тем дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
– Коваленка Сергія Петровича “Нострифікація дипломів про вищу 

освіту у країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 
(Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Ганна Іванівна Іванюк, 
завідувач кафедри педагогіки та психології, 
д. пед. н., професор 
 

– Космідайло Ірини Олександрівни “Методика формування 
українськомовної особистості учня 10 класу філологічного профілю засобами 
мовної гри” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 
С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор); 

– Набок-Бабенко Юлії Сергіївни “Методика тестового контролю 
навчальних досягнень учнів старших класів профільного рівня на уроках 
української мови” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 
С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор); 

– Резнік Тетяни Петрівни “Методика формування комунікативної 
компетентності учнів 11 класу філологічного профілю на засадах 
дослідницького підходу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 
О.В.Караман, кандидат педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н., професор 

 
зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
– Бірючинської Світлани Віталіївни “Система кадрового 

забезпечення фізкультурно-оздоровчих закладів України у сучасних умовах 
розвитку фітнес-індустрії” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий керівник: 
В.В.Білецька, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент). 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, 
к. н. фіз. вих. і спорту, доцент 
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зі спеціальності 025 Музичне мистецтво 
– Россіхіної Марини Володимирівни “Рецепції італійської вокальної 

школи у професійному становленні та сценічній діяльності українських 
оперних співаків (остання третина ХVIII – початок ХХ ст.)” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. (Науковий керівник: К.Ю.Бацак, кандидат історичних наук, 
доцент). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
завідувач кафедри музикознавства та 
музичної освіти, д. пед. н., професор 

 
зі спеціальності 035 Філологія  
– Бахтіної Анни Олегівни “Полілатеральність emoji в комп’ютерному 

бутті (на матеріалі сучасних європейських мов)” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий 
керівник: Р.К.Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент); 

– Білик Катерини Миколаївни “Жанр «надзвичайні новини» у 
сучасному європейському медіадискурсі” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: 
Р.К.Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент); 

– Бойко Марії Іванівни “Функціонування української мови в 
освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 
(Науковий керівник: М.О.Вінтонів, доктор філологічних наук, професор); 

– Гольцевої Марії Ігорівни “Англомовний дипломатичний дискурс 
Ради Безпеки ООН: структура і прагматика” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: 
Л.П.Калитюк, кандидат філологічних наук, доцент); 

– Слєпушової Ангеліни Ігорівни “Ідіолект персонажів американських 
анімаційних серіалів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: Г.Ю.Цапро, кандидат 
філологічних наук, доцент). 

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

 
зі спеціальності 125 Кібербезпека 
– Ворохоба Максима Віталійовича “Методи виявлення порушень 

інформаційної безпеки за даними моніторингу інформаційно-
телекомунікаційних мереж” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий керівник: 
А.О.Аносов, кандидат військових наук, доцент); 

– Магомедової Марії Сергіївни “Методи забезпечення безпеки 
автоматизованих систем управління об’єктами критичної інфраструктури в 
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умовах обмежень та невизначеностей” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий керівник: 
В.В.Семко, доктор технічних наук, доцент). 

Доповідач:  
Володимир Леонідович Бурячок, 
завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
д. тех. н., професор 
 

– Рябчун Олени Петрівни “Технологія інтелектуального управління 
інформаційною безпекою в умовах невизначеності впливу дестабілізуючих 
факторів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
125 Кібербезпека. (Науковий керівник: В.Л.Бурячок, доктор технічних наук, 
професор). 

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

 
Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
9. Рекомендація до друку: 
– колективної монографії “Складні питання історичної пам’яті у 

парадигмі діалогічності культур” (автори: О.С.Александрова, д. філос. н., 
проф., О.В.Горбань, д. філос. н., проф., Р.О.Додонов, д. філос. н., проф., та 
ін.). Рецензенти: А.І.Кудряченко, директор Державної установи “Інституту 
всесвітньої історії Національної академії наук України”, доктор історичних 
наук, професор, член-кореспондент НАН України; С.В.Бережна, проректор з 
навчально-виховної роботи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди, доктор філософських наук, професор; 

– навчального енциклопедичного словника-довідника для студентів 
закладів вищої освіти “Філософія історії”. Рецензенти: А.І.Кудряченко, 
директор Державної установи “Інститут всесвітньої історії” НАН України, 
доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; 
В.В.Лях, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії 
імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор; 
Л.В.Чупрій, професор кафедри соціології та політології Національного 
авіаційного університету, доктор політичних наук, професор; 

– науково-популярного видання “Ярослав Мудрий та його доба: 
тисячолітній досвід українського державотворення” (редкол.: В.О.Огнев’юк, 
О.С.Александрова, В.М.Андрєєв). Рецензенти: В.Ф.Колесник, завідувач 
кафедри давньої та нової історії України Історичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, 
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професор, член-кореспондент НАН України; В.В.Тельвак, професор кафедри 
давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор 
історичних наук. 

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

 
– навчально-методичного посібника “Як провести супервізію 

тренерської роботи” (автор С.В.Івашньова, к. пед. н.). Рецензенти: 
Е.О.Помиткін, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор; О.О.Ліннік, державний експерт Директорату 
дошкільної та шкільної освіти Управління загальної середньої та дошкільної 
освіти МОН України, професор кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, доцент. 

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

 
– наукового журналу “Освітологія”, 2019 р., Вип. VIІI (головні 

редактори: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України; 
Т.Левовицький, д. ґабіліт., проф., іноземн. член НАПН України). Рецензенти: 
С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, 
професор; І.О.Титаренко, вчений секретар відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент; 

– наукового журналу “Педагогічний процес: теорія і практика”, 
2019 р., №3-4 (66-67) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., 
акад. НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та 
історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; І.Ю.Регейло, 
начальник науково-організаційного відділу Президії НAПН України, доктор 
педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Доповідач:  
Світлана Олександрівна Сисоєва, 
провідний науковий співробітник 
НДЛ освітології, д. пед. н., 
проф., акад. НАПН України 

 
– наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №5 (163) (гол. ред.: 

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 
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Доповідач: 
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 

Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
10. Різне. 
 


