
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 13 червня 2019 року 
 
 

Привітання ювіляра. 

 

Регламент засідання: 

Доповідь кандидата на посаду завідувача кафедри / НДЛ /ННЦ: до 3 хв. 

Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника 

НДЛ/ННЦ): до 2 хв.  

Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв. 
 
 

1.  Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів кафедр: 

 завідувача кафедри журналістики та нових медіа Інституту 

журналістики – Гандзюка Віталія Олександровича, кандидата наук із 

соціальних комунікацій, доцента 

Доповідач: Віталій Олександрович Гандзюк 

 

 завідувача кафедри психології особистості та соціальних 

практик Інституту людини – Сергєєнкової Оксани Павлівни, доктора 

психологічних наук, професора 

Доповідач: Оксана Павлівна Сергєєнкова 

 

 завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Інституту людини – Лях Тетяни Леонідівни, кандидата педагогічних наук, 

доцента 

Доповідач: Тетяна Леонідівна Лях 

 

 завідувача кафедри інструментально-виконавської 

майстерності Інституту мистецтв – Каблової Тетяни Борисівни, кандидата 

мистецтвознавства  

Доповідач: Тетяна Борисівна Каблова 

 

 завідувача кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту 

мистецтв – Олексюк Ольги Миколаївни, доктора педагогічних наук, 

професора 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк 

 

 завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Срібняка Ігоря Володимировича, доктора історичних наук, 

професора 

Доповідач: Ігор Володимирович Срібняк 
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 завідувача кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту 

– Іванюк Ганни Іванівни, доктора педагогічних наук, професора 

Доповідач: Ганна Іванівна Іванюк 

 

 завідувача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Савченка Валентина 

Михайловича, доктора медичних наук, професора 

Доповідач: Валентин Михайлович Савченко 

 

 завідувача кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління – Ільїч Людмили Миколаївни, доктора економічних 

наук, доцента 

Доповідач: Людмила Миколаївна Ільїч 

 

 завідувача кафедри іноземних мов Факультету права та 

міжнародних відносин – Ольшанського Дмитра Валентиновича, кандидата 

педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Дмитро Валентинович Ольшанський 

 

 завідувача кафедри публічного та приватного права Факультету 

права та міжнародних відносин – Орел Лілії Василівни, доктора юридичних 

наук, доцента 

Доповідач: Лілія Василівна Орел 

 

 

2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів науково-дослідної лабораторії, навчально-наукового 

центру: 

 завідувача науково-дослідної лабораторії освітології – Проценко 

Олени Борисівни, кандидата педагогічних наук,  доцента 

Доповідач: Олена Борисівна Проценко 

 

 завідувача навчально-наукового центру розвитку персоналу та 

лідерства – Бреус Юлії Володимирівни, кандидата психологічних наук 

Доповідач: Юлія Володимирівна Бреус 

 

 

3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад професорів кафедр: 

 професора кафедри журналістики та нових медіа Інституту 

журналістики – Васьківа Миколи Степановича, доктора філологічних наук, 

професора 
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 професора кафедри журналістики та нових медіа Інституту 

журналістики – Семенець Олени Олександрівни, доктора філологічних наук, 

професора 

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент 

 

 професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 

Інституту людини – Поліщука Валерія Миколайовича, доктора психологічних 

наук, професора 

 професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту людини – Петрочко Жанни Василівни, доктора педагогічних наук, 

професора 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 

директор Інституту людини,  

к. пед. н., доцент 

 

 професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Білякович Ліани 

Миколаївни, кандидата технічних наук, доцента 

 професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Кардаша Олега 

Васильовича, доктора технічних наук, професора 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв,  

к. іст. н., доцент 

 

 професора кафедри германської філології Інституту філології – 

Колесника Олександра Сергійовича, доктора філологічних наук, професора 

 професора кафедри світової літератури Інституту філології – 

Гальчук Оксани Василівни, доктора філологічних наук, доцента 

 професора кафедри української мови Інституту філології – 

Овсієнко Людмили Миколаївни, доктора педагогічних наук, доцента 

 професора кафедри української мови Інституту філології – 

Стишова Олександра Анатолійовича, доктора філологічних наук, професора 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак,  

директор Інституту філології,  

д. філол. н., професор 

 

 професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Козлітіна Володимира Дмитровича, доктора історичних наук, 

професора 

 професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Надтоки Геннадія Михайловича, доктора історичних наук, 

професора 
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 професора кафедри історії України Історико-філософського 

факультету – Андрєєва Віталія Миколайовича, доктора історичних наук, 

професора 

 професора кафедри історії України Історико-філософського 

факультету – Гедьо Анни Володимирівни, доктора історичних наук, 

професора 

 професора кафедри історії України Історико-філософського 

факультету – Щербака Віталія Олексійовича, доктора історичних наук, 

професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Горбаня Олександра Володимировича, доктора філософських наук, 

професора  

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Ковальчук Наталії Дмитрівни, доктора філософських наук, професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Ломачинської Ірини Миколаївни, доктора філософських наук, професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Паська Ярослава Ігоровича, доктора філософських наук, професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Тура Миколи Григоровича, доктора філософських наук, професора 

 професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

– Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова,  

декан Історико-філософського факультету,  

д. філос. н., професор 

 

 професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту – 

Пономаренко Тетяни Олександрівни, доктора педагогічних наук, професора 

 професора кафедри початкової освіти Педагогічного інституту – 

Мієр Тетяни Іванівни, доктора педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. пед. н., доцент 

 

 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Лисенко Олени 

Миколаївни, доктора біологічних наук, професора 

 професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Хорошухи Михайла 

Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 
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к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент  

 

 професора кафедри комп’ютерних наук і математики 

Факультету інформаційних технологій та управління – Бушми Олександра 

Володимировича, доктора технічних наук, професора 

 професора кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління – Краус Наталії Миколаївни, 

доктора економічних наук, доцента 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 

 

4. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад: 

 наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

інформатизації освіти – Варченко-Троценко Лілії Олександрівни, кандидата 

педагогічних наук 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, 

д. пед. н., професор, 

член-кореспондент НАПН України 

 

 старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

освітології – Ханикіної Наталії Валентинівни, кандидата філологічних наук 

 провідного наукового співробітника навчально-наукового центру 

розвитку персоналу та лідерства – Міляєвої Валерії Робертівни, доктора 

психологічних наук, професора 

 молодшого наукового співробітника навчально-наукового центру 

розвитку персоналу та лідерства – Калюжної Ірини Петрівни 

 молодшого наукового співробітника навчально-наукового центру 

розвитку персоналу та лідерства – Капралової Ірини Миколаївни 

 молодшого наукового співробітника навчально-наукового центру 

розвитку персоналу та лідерства – Савич Жанни Володимирівни 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

 

5. Про визначення ліміту стипендіатів.  

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 

 

6. Про внесення змін до Правил прийому до Університету у 2019 році. 

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. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія літератури.  

Доповідач: Оксана Валентинівна Плющик, 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради 

Д 26.133.03, к. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

8. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради із 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей 

10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія літератури. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

9. Про зміни у складі редколегій наукових журналів Університету – 

“Київські історичні студії”, “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications” та електронного наукового видання “Sport Science and 

Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

10. Рекомендація до друку: 

– документальної монографії «“Ми виїхали з Сокиринців …”: 

подорожі родини Ґалаґанів» (упорядники: М.М.Будзар, Є.А.Ковальов; за 

наук. редакцією д. іст. н., професора І.І.Колесник). Рецензенти: Л.І.Буряк, 

провідний науковий співробітник відділу теорії та методики бібліографії 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського, доктор історичних наук, професор; Я.В.Верменич, 

завідувач відділу історичної регіоналістики Інституту історії НАН України, 

доктор історичних наук, професор. 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

 

– наукового журналу “Київські історичні студії”, 2019 р., №1(8) (гол. 

ред.: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор); 

– наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №3 (161) (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 

 

– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2019 р., №2 (59) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., академік 

НАПН України). Рецензенти: С.О.Караман, завідувач кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор; Р.О.Павлюк, заступник директора з 

науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

 

– наукового журналу “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications”, 2019, №7 (гол. ред.: О.В.Воскобойнікова-Гузєва, д. н. із 

соц. комунікацій, ст. наук. співробітник).  Рецензенти: С.А.Водолазька, 

доцент кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук 

із соціальних комунікацій, доцент; М.Г.Житарюк, професор кафедри 

зарубіжної преси факультету журналістики Львівського національного 
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університету імені Івана Франка, доктор наук із соціальних комунікацій, 

професор. 

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент 

 

− збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, 2019 р., вип. 31 (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, 

д. філос. н., професор, акад. НАПН України). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

завідувач кафедри теорії та історії 

педагогіки,  

д. пед. н., професор 

 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2019 р., №4 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок, 

завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. техн. н., професор  

 

– електронного наукового видання “Sport Science and Human Health / 

Спортивна наука та здоров’я людини”, 2019 р., №2 (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 

 

− збірки студентської творчості “Сонячне проміння”, 2019 рік 

(літературний редактор: О.М. Башкирова, к. філол. н.). 
Доповідач: Ірина Євгенівна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

11. Різне. 

 

 


