
ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 31 жовтня 2019 року 

 

 

1.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української 

мови Інституту філології, доктор філологічних наук, професор; 

2) Скрипник Тетяна Вікторівна, професор кафедри спеціальної 

психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини, доктор 

психологічних наук, старший науковий співробітник; 

3) Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних 

відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин, 

доктор історичних наук, професор; 

4) Мусіяченко Ольга Сергіївна, голова Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, викладач циклової 

комісії суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу; 

5) Івашкевич Ангеліна Анатоліївна, президент Студентського 

парламенту Університету, студентка III курсу Факультету права та 

міжнародних відносин. 

 

1.2. Схвалити обґрунтоване представлення на кандидатуру 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. 

1.3. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо 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. 

 

2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри хореографії 

Медвідь Тетяні Анатоліївні, кандидату мистецтвознавства. 

. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційну справу 

Медвідь Тетяни Анатоліївни, кандидата мистецтвознавства, щодо присвоєння 

їй вченого звання доцента кафедри хореографії. 

Відповідальна: Л.В.Анісімова 

Термін виконання: до 14.11.2019 р. 

 

3.1. Затвердити звіт про проміжні результати дослідження “Технологія 

формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами” (у рамках наукової теми Інституту людини 
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“Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України”) (термін 

виконання: травень 2016 р. – травень 2021 р.). 

3.2. 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 відповідну кількість балів за проміжні 

результати дослідження: 

1) Бабич Наталії Миколаївні, старшому викладачу кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти, кандидату педагогічних наук – 75 балів; 

2) Тичині Катерині Олександрівні, старшому викладачу кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти, кандидату психологічних наук – 75 балів; 

3) Луцько Катерині Василівні, доценту кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, кандидату педагогічних наук, старшому науковому 

співробітнику  – 75 балів; 

4) Мартинчук Олені Валеріївні, завідувачу кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, доктору педагогічних наук, доценту – 50 балів; 

5) Таран Оксані Петрівні, доценту кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти, кандидату психологічних наук – 50 балів; 

6) Заєрковій Наталії Віталіївні, старшому викладачу кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти – 50 балів; 

7) Максимчук Марії Олександрівні, викладачу кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, кандидату психологічних наук – 30 балів; 

8) Міщенко Марині Сергіївні, викладачу кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти – 30 балів. 

 

4. Затвердити тему дисертації Проценко Олени Борисівни, кандидата 

педагогічних наук, доцента, у формулюванні: “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). 

 

5. Відповідно до п. 4 Розділу ІІ Порядку визнання у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка здобутих в іноземних закладах вищої 

освіти наукових ступенів, на підставі поданих документів (згідно з п. 1 

Розділу ІІ), визнати науковий ступінь 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). 

 

6.1. Підтримати ініціативу Олесі Олександрівни Пинзеник, депутата 

Київської міської ради VIII скликання, щодо перейменування проспекту 

Космонавта Комарова у Солом’янському районі міста Києва на честь 

Любомира Гузара, задля вшанування пам’яті унікальної особистості, 
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визначного церковного і громадського діяча, морального авторитету 

загальнонаціонального масштабу, духовного лідера українців, який зробив 

вагомий внесок у розбудову та єдність Української держави, і зважаючи на 

те, що постать Володимира Комарова безпосередньо не пов’язана з історією 

Києва та України. 

6.2. Направити у відповідь на депутатське звернення О.О.Пинзеник від 

21 жовтня 2019 року №08/279/08/051-961 рішення Вченої ради Університету 

щодо підтримки її ініціативи про перейменування проспекту Космонавта 

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

 

7. Затвердити Положення про засади запобігання і протидії 

дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу та іншим проявам неетичної 

поведінки. 

 

8. Затвердити теми дисертацій: 

– Коваленка Сергія Петровича у формулюванні: “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);  

– Космідайло Ірини Олександрівни у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “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); 

– Бірючинської Світлани Віталіївни у формулюванні: “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); 

– Россіхіної Марини Володимирівни у формулюванні: “Рецепції 

італійської вокальної школи у професійному становленні та сценічній 

діяльності українських оперних співаків (остання третина ХVIII – початок 
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ХХ ст.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: К.Ю.Бацак, кандидат 

історичних наук, доцент); 

– Бахтіної Анни Олегівни у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “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 у формулюванні: “Ідіолект 

персонажів американських анімаційних серіалів” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий 

керівник: Г.Ю.Цапро, кандидат філологічних наук, доцент); 

– Ворохоба Максима Віталійовича у формулюванні: “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 у формулюванні: “Методи 

забезпечення безпеки автоматизованих систем управління об’єктами 

критичної інфраструктури в умовах обмежень та невизначеностей” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

125 Кібербезпека. (Науковий керівник: В.В.Семко, доктор технічних наук, 

доцент); 

– Рябчун Олени Петрівни у формулюванні: “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). 

 

9. Рекомендувати до друку: 

– колективну монографію “Складні питання історичної пам’яті у 

парадигмі діалогічності культур” (автори: О.С.Александрова, д. філос. н., 
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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. 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– навчальний енциклопедичний словник-довідник 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. 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– науково-популярне видання “Ярослав Мудрий та його доба: 

тисячолітній досвід українського державотворення” (редкол.: В.О.Огнев’юк, 

О.С.Александрова, В.М.Андрєєв, Р.О.Додонов). Рецензенти: В.Ф.Колесник, 

завідувач кафедри давньої та нової історії України Історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 

історичних наук, 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. 

Друк здійснити за кошти Університету. 

 

– навчально-методичний посібник “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. 

Друк здійснити за кошти Університету. 

 

– науковий журнал “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 
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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. 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– науковий журнал “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. 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

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

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 

Друк здійснити за кошти авторів. 


