
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 19 вересня 2019 року 

 

Привітання ювіляра. 

 

1. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 

– доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Сушко 

Руслані Олександрівні, доктору наук з фізичного виховання і спорту. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту,  

к. н. фіз. вих. і спорту, доцент 

 

– доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності 

Кабловій Тетяні Борисівні, кандидату мистецтвознавства. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 10 хв. 

 

2. Про результати дослідження “Цінності випускників та корпоративна 

культура Університету”. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

Регламент доповіді: до 30 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 40 хв. 

 

3. Про методичне забезпечення проходження практик здобувачами 

вищої освіти Університету. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
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4. Затвердження змін і доповнень до Положення про організацію 

освітнього процесу в Університеті. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 

 

5. Затвердження переліку навчальних дисциплін Інституту 

журналістики, які викладатимуться англійською мовою у 2019-2020 н. р.  

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

6. Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету за 2018-2019 н. р. та затвердження 

планів підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) на 2019-

2020 н. р. 

Співдоповідачі:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент; 

 

Юлія Володимирівна Бреус, 

завідувач ННЦ розвитку персоналу  

та лідерства, к. психол. н. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

7. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року 

навчання. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 
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8. Про підтримку роботи “Життєвий світ і психологічна безпека 

людини в умовах суспільних змін” (автори: М.М.Слюсаревський, 

Л.А.Найдьонова, Т.М.Титаренко, В.О.Татенко, П.П.Горностай, 

О.М.Кочубейник, Б.П.Лазоренко), висунутої Національною академією 

педагогічних наук України на здобуття Державної премії в галузі науки і 

техніки 2019 р. (номінація – “Суспільні і гуманітарні науки”). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 

завідувач кафедри практичної психології, 

д. психол. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

9. Затвердження тем дисертацій: 

зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт  

– Виноградової Олени Олексіївни “Відновлення працездатності 

кваліфікованих спортсменів у спортивній ходьбі в умовах інтенсифікації 

тренувального процесу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий керівник: 

Г.О.Лопатенко, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент); 

– Коханської Софії Сергіївни “Удосконалення спеціальної фізичної 

підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням 

сучасних вимог змагальної діяльності” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий 

керівник: Г.О.Лопатенко, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент). 

Доповідач: Вікторія Вікторівна Білецька, 

завідувач кафедри спорту та фітнесу, 

к. н. фіз. вих. і спорту, доцент 

 

зі спеціальності 035 Філологія 

– Трофименко Анастасії Валентинівни “Модифікація жанру горор в 

українській літературі” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія (теорія літератури). (Науковий керівник: 

О.М.Башкирова, доктор філологічних наук). 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

10. Рекомендація до друку: 
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– монографії “Розвиток духовного потенціалу особистості у 

постнекласичній мистецькій освіті”, вид. 2-ге, перероблене і доповнене 

(автор О.О.Олексюк, д. пед. н., проф.). Рецензенти: Г.П.Шевченко, директор 

Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач 

кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН 

України; В.Ф.Черкасов, завідувач кафедри музичного мистецтва і 

хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

 

– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2019 р., №3 (60) (головний редактор: 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; Д.М.Бодненко, 

доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний 

дискурс”, 2019 р., №3-4 (26-27) (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., 

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

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; Р.Х.Вайнола, професор 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, 

професор. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2019 р., №5 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

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 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

11. Різне. 


