ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 24 січня 2019 року
Привітання ювілярів.
Вручення атестата доцента кафедри англійської філології та
перекладу Румбешт Ганні Юріївні, кандидату філологічних наук.
1. Звіт проректора з науково-методичної та навчальної роботи
О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2018 рік.
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
2. Звіт проректора з наукової роботи Н.М.Віннікової, доктора
філологічних наук, доцента, за 2018 рік.
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
3. Звіт проректора з інформатизації навчально-наукової та
управлінської діяльності Н.В.Морзе, доктора педагогічних наук, професора,
члена-кореспондента НАПН України, за 2018 рік.
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
4. Звіт проректора з науково-методичної, соціально-гуманітарної
роботи та лідерства О.Є.Бондаревої, доктора філологічних наук, професора,
за 2018 рік.
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
5. Звіт проректора з організаційних питань та адміністративногосподарської роботи О.П.Турунцева за 2018 рік.
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
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6. Про внесення змін до Положення про щорічне рейтингове
оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових
працівників Університету “Лідер року”.
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчальнонаукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., професор,
член-кореспондент НАПН України
Регламент доповіді: до 7 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 10 хв.
7. Інформація про виконання бюджету Університету за 2018 р. і
кошторис надходжень та видатків Університету на 2019 р.
Доповідач: Ірина Анатоліївна Босенко,
головний бухгалтер Університету
Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 12 хв.
8. Затвердження освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії зі спеціальностей:
– 017 Фізична культура і спорт
Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент
– 051 Економіка

– 125 Кібербезпека

Доповідач: Валерія Вікторівна Лойко,
професор кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент

Доповідач:
Володимир Леонідович Бурячок,
завідувач кафедри інформаційної та
кібернетичної безпеки,
д. техн. н., професор
Регламент кожної доповіді: до 5 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповіді, запитання,
обговорення: до 20 хв.
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9. Про рекомендацію кандидатури Мостовщикової Дар’ї Олегівни,
викладача кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, на
здобуття Мистецької премії “Київ” в галузі образотворчого мистецтва імені
Сергія Шишка.
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак,
директор Інституту мистецтв,
к. іст. н., доцент
Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 3 хв.
10. Затвердження тем дисертацій:
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
– Лимаренка Валерія Ігоровича “Формування методичної культури
майбутнього
керівника
вокального
ансамблю
із
застосуванням
ед’ютейнменту” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія та
методика навчання (музика)). (Науковий керівник: О.М.Олексюк, доктор
педагогічних наук, професор).
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,
завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки, д. пед. н., професор
зі спеціальності 035 Філологія
– Ключник Тетяни Олександрівни “Концепт РОЗУМ в
антропоцентричних кодах української лінгвокультури” на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія
(спеціалізація – українська мова). (Науковий керівник: І.Г.Саєвич, кандидат
філологічних наук, доцент);
– Скляр Олени Олександрівни “Інвективна лексика в українському
політичному дискурсі: структурно-семантичний і функціональний аспекти”
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
035 Філологія (спеціалізація – українська мова). (Науковий керівник:
О.Л.Доценко, кандидат філологічних наук, доцент);
– Хохлової Дарії Сергіївни “Мультимодальний наратив англомовного
мюзиклу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
035 Філологія (спеціалізація – германські мови). (Науковий керівник:
В.В.Якуба, кандидат філологічних наук, доцент).
Доповідач:
Ізабелла Рафаїлівна Буніятова,
завідувач кафедри германської філології,
д. філол. н., професор
– Москальчук Ганни Олексіївни “Прагматичні та стилістичні
особливості староукраїнської барокової драми XVII–XVIII століть (на
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матеріалі міраклів, мораліте та містерій)” на здобуття наукового ступеня
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – українська
мова). (Науковий керівник: Т.Л.Видайчук, кандидат філологічних наук,
доцент).
Доповідач: Михайло Олексійович Вінтонів,
професор кафедри української мови,
д. філол. н., професор
зі спеціальності 231 Соціальна робота
− Болотної Анни Володимирівни “Соціально-педагогічна підтримка у
громадських об’єднаннях батьків неповнолітніх, які перебувають у конфлікті
з законом” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
231 Соціальна робота. (Науковий керівник: Т.Л.Лях, кандидат педагогічних
наук, доцент).
Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник,
професор кафедри спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти,
д. психол. н., ст. наук. співробітник
Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді,
запитання, обговорення: до 5 хв.
11. Рекомендація до друку:
– колективної монографії “Баскетбол України”, видання 2-е,
доопрацьоване і перероблене (автори: А.П.Волошин, Р.О.Сушко, д. н. з фіз.
вих. і спорту). Рецензенти: В.М.Корягін, завідувач кафедри фізичного
виховання Національного університету “Львівська політехніка”, доктор наук
з фізичного виховання і спорту, професор; Ж.Л.Козіна, завідувач кафедри
олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор Харківського
національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор наук
з фізичного виховання і спорту, професор; Ю.О.Тимошенко, професор
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету
фізичного виховання і спорту України, доктор історичних наук, доцент.
Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
к .н. з фіз. вих. і спорту, доцент
– колективної монографії “Фінансові механізми інноваційного
економічного розвитку України в умовах євроінтеграції” (за ред.
А.Ю.Рамського, д. екон. н., доц.; В.В.Лойко, д. екон. н., доц.). Рецензенти:
І.П.Мігус, проректор з наукової роботи Вищого навчального закладу
“Університет економіки та права «КРОК»”, доктор економічних наук,
професор; О.В.Манжура, проректор з науково-педагогічної роботи Вищого
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навчального закладу Укоопспілки “Полтавський університет економіки і
торгівлі”, доктор економічних наук, доцент; О.М.Паливода, професор
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Національного авіаційного університету, доктор економічних наук, доцент.
Доповідач: Андрій Юрійович Рамський,
завідувач кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент
– навчального посібника “Основи гемології” (автор О.В.Школьна,
д. мист., ст. наук. співр.). Рецензенти: О.О.Роготченко, головний науковий
співробітник відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного
мистецтва НАМ України, доктор мистецтвознавства, старший науковий
співробітник; Р.В.Одрехівський, професор кафедри дизайну Національного
лісотехнічного університету України, доктор мистецтвознавства, доцент;
Л.О.Троєльнікова, професор кафедри теорії та методики музичного
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор мистецтвознавства, професор.
Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак,
директор Інституту мистецтв,
к. іст. н., доцент
Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді,
запитання, обговорення: до 3 хв.
12. Різне.
– Про нагородження медаллю Бориса Грінченка.
Доповідач:
Віктор Олександрович Огнев’юк,
голова Вченої ради, ректор,
д. філос. н., професор,
академік НАПН України
Регламент доповіді: до 1 хв.

