
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 14 грудня 2017 року 
 

1. Схвалити концепцію реконструкції читальної зали бібліотеки 
Університету (вул. Маршала Тимошенко, 13-б) та передбачити кошти для 
реалізації проекту у 2018-2019 рр. 

 
2. Інформацію про внесення змін до Закону України “Про вищу 

освіту” взяти до відома. 
 
3. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу в 

Університеті з урахуванням змін та доповнень. 
 
4. Затвердити кошторис Студентського парламенту на 2018 р. 
 
5. Затвердити кошторис Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Університету на 2018 р з урахуванням змін та 
доповнень. 

 
6. Затвердити списки:  
− Голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 
присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, за 
освітнім рівнем бакалавр, магістр в Університеті на 2018 р.; 

− Голів кваліфікаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 
освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та 
присвоєння їм кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст в Університеті на 2018 р. 

 
7. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету у 2018 році. 
 
8. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
− Баженової Світлани Володимирівни у формулюванні: “Методика 

формування риторичних умінь учнів старших класів на уроках української 
мови” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія та методика навчання 
(українська мова)). (Науковий керівник: О.М.Горошкіна, доктор педагогічних 
наук, професор); 

− Головатенко Тетяни Юріївни у формулюванні: “Тенденції 
професійної підготовки вчителів початкової школи в мультилінгвальному 
середовищі країн Бенілюкс” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – 
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теорія і методика професійної освіти). (Науковий керівник: О.В.Котенко, 
кандидат педагогічних наук, доцент); 

− Матюшинець Яни Володимирівни у формулюванні: “Ідеї 
розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки (спеціалізація – загальна педагогіка та історія педагогіки). 
(Науковий керівник: Г.І.Іванюк, доктор педагогічних наук, професор); 

− Хомич Оксани Олександрівни у формулюванні: “Тенденції 
підготовки вчителя початкової школи в Канаді (друга половина ХХ – початок 
ХХІ століття)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – загальна 
педагогіка та історія педагогіки). (Науковий керівник: Г.І.Іванюк, доктор 
педагогічних наук, професор). 

зі спеціальності  032 Історія та археологія 
− Слєсарєва Євгенія Сергійовича у формулюванні: “Економіка періоду 

ранньої урбанізації у Південно-Східній та Центральній Європі (V – IV тис. до 
н. е.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
032 Історія та археологія (спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий 
керівник: М.Ю.Відейко, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник); 

− Кухто Артема Дмитровича у формулюванні: “Науково-
педагогічна та громадська діяльність Андроника Степовича (1857-1935 рр.)” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія 
та археологія (спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий керівник: 
Г.В.Саган, доктор історичних наук, професор); 

− Нікіфорова Карена Сергійовича у формулюванні: “Релігійне життя 
православних переселенців на території Польської Народної Республіки 
(1947-1956 рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація – історія України). 
(Науковий керівник: О.О.Салата, доктор історичних наук, професор); 

− Потіхи Зінаїди Андріївни у формулюванні: “Українська діаспора у 
Канаді (1991-2014 рр.): інституційний та соціокультурний аспекти 
діяльності” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
032 Історія та археологія (спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий 
керівник: Г.М.Надтока, доктор історичних наук, професор); 

зі спеціальності  053 Психологія 
− Нікольської Анни Дмитрівни у формулюванні: “Соціально-

психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри 
споживачів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 053 Психологія (спеціалізація – соціальна психологія; 
психологія соціальної роботи). (Науковий керівник: О.М.Лозова, доктор 
психологічних наук, професор). 
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9. Схвалити заснування електронного наукового видання 
Університету “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”. 

9.1. Затвердити склад редколегії електронного наукового видання 
“Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”: 

Наталія Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (головний редактор); 

Оксана Буйницька, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (відповідальний секретар); 

Іван Степура, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(технічний редактор); 

Євгенія Смирнова-Трибульська, доктор педагогічних наук, Сілезький 
університет (Польша); 

Ева Огродська-Мазур, доктор педагогічних наук, Сілезький університет 
(Польша); 

Анна Гайджица, доктор педагогічних наук, Сілезький університет 
(Польща); 

Пітер Коммерс, доктор філософії, Університет Твенте (Нідерланди); 
Катерина Косталанова, доктор педагогічних наук, доцент, 

Остравський університет (Чехія); 
Йозеф Малах, доктор педагогічних наук, доцент, Остравський 

університет (Чехія); 
Пауло Пінто, доктор філософії, Університет Лусіада (Португалія); 
Антоніо ДосРейс, доктор філософії, Університет Лусіада (Португалія); 
Ізабелла Альварес, доктор економіки, Університет Лусіада 

(Португалія); 
Мартін Дрлік, доктор технічних наук, Університет Костянтина 

Філософа в Нітрі (Словаччина); 
Мартін Сапай, доктор технічних наук, Університет Костянтина 

Філософа в Нітрі (Словаччина); 
Сіксто Кубо, доктор філософії, Університет Естремадура (Іспанія); 
Тетяна Носкова, доктор педагогічних наук, професор, Державний 

педагогічний університет ім. О.І.Герцена (Росія); 
Тетяна Павлова, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний 

педагогічний університет ім. О.І.Герцена (Росія); 
Ерос Коразза, доктор філософії, Карлтонський університет (Канада); 
Ірина Секрет, кандидат педагогічних наук, доцент, Університет Абант 

Іссет Байсал (Туреччина); 
Мирослав Жалдак, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

Національної академії педагогічних наук України, Національний 
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна); 

Олена Глазунова, доктор педагогічних наук, доцент, Національний 
університет біоресурсів та природокористування України (Україна); 



4 
 

Русудан Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

Алла Манако, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем 
Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України, Інститут 
кібернетики України (Україна); 

Любов Панченко, доктор педагогічних наук, професор, Луганський 
національний університет (Україна); 

Зарема Сейдаметова, доктор педагогічних наук, професор, Кримський 
інженерно-педагогічний університет (Україна); 

Володимир Прошкін, доктор педагогічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

Лариса Тимчук, доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, професор, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Україна). 

 
10. Затвердити зміни у складі редколегії електронного наукового 

видання “Синопсис: текст, контекст, медіа”, а саме: 
− зняти обов’язки голови редакційної колегії з Єременко Олени 

Володимирівни, доктора філологічних наук, професора; 
− ввести до складу: 
1) Козлова Романа Анатолійовича, доктора філологічних наук, доцента, 

професора кафедри української літератури і компаративістики, поклавши на 
нього обов’язки голови редакційної колегії; 

2) Вощенко Олену Іванівну, аспірантку кафедри української літератури 
і компаративістики, поклавши на неї обов’язки випускового редактора. 

 
11. Рекомендувати до друку науковий журнал “Неперервна освіта: 

акмеологічні студії”, 2017 р., №2 (гол. ред.: В.М.Гладкова, д. пед. н., проф.; 
редкол.: О.І.Власова, В.Р.Міляєва, Я.С.Фруктова та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
12. Затвердити Положення про атестацію осіб, які претендують на 

вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 
 
12.1. Затвердити зміни до Правил прийому до Університетського 

коледжу у 2018 році. 
 
12.2. Реорганізувати навчально-виробничу майстерню видавничої 

діяльності у науково-методичний центр видавничої діяльності. 
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