ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання Вченої ради
від 28 лютого 2019 року
Привітання ювіляра.
Представлення новообраного члена Вченої ради Університету.
Підписання зобов’язання члена Вченої ради.
1. Звіт про результати проекту “Компетенції викладача вищої школи в
добу змін” (координатор: Л.Л.Хоружа, д. пед. н., проф.), за сприяння
Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів
(термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2018).
Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,
завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки,
д. пед. н., професор
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 25 хв.
2. Результати реалізації індивідуального наукового дослідження
“Національна революція 1917 року в Україні: проблеми методології та
методики”.
Доповідач: Фелікс Львович Левітас,
завідувач кафедри історичної та
громадянської освіти,
д. іст. н., професор
Регламент доповіді: до 20 хв.
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 30 хв.
3. Про оцінювання діяльності структурних підрозділів Університету за
результатами конкурсу “Лідер року – 2018”.
Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе,
проректор з інформатизації навчальнонаукової та управлінської діяльності,
д. пед. н., професор,
член-кор. НАПН України
Регламент доповіді: до 30 хв.
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 40 хв.
4. Підсумки виконання Тематичного плану видань Університету за
2018 рік і затвердження Тематичного плану видань на 2019 рік.
Доповідач: Марія Миколаївна Прядко,

2

завідувач НМЦ видавничої діяльності
Регламент доповіді: до 10 хв.
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 15 хв.
5. Затвердження
вибіркових дисциплін.

переліку

навчальних

дисциплін

до

Каталогу

Доповідач: Ольга Володимирівна Леонтьєва,
завідувач науково-методичного центру
стандартизації та якості освіти
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 5 хв.
6. Про внесення змін до Положення про правила призначення і виплати
стипендій в Університеті.
Доповідач: Ольга Володимирівна Леонтьєва,
завідувач науково-методичного центру
стандартизації та якості освіти
Регламент доповіді: до 2 хв.
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 3 хв.
7. Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань професора
та доцента науково-педагогічним працівникам Університету.
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 5 хв.
8. Про заснування електронного наукового видання Університету
“Sport Science and Human Health / Спортивна наука та здоров’я людини”
(співзасновник: Благодійний фонд “Місто мрій”) та затвердження складу
редакційної колегії.
Доповідач:
Георгій Олегович Лопатенко,
декан Факультету здоров’я, фізичного
виховання і спорту,
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 5 хв.
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9. Затвердження змін у складі редакційної колегії наукового журналу
“Схід / Skhid”.
Доповідач:
Наталія Миколаївна Віннікова,
проректор з наукової роботи,
д. філол. н., доцент
Регламент доповіді: до 3 хв.
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання,
обговорення: до 5 хв.
10. Затвердження тем дисертацій:
зі спеціальності 025 Музичне мистецтво
– Волошина Євгена Анатолійовича “Тенденції розвитку жанру
кавера в українській естрадній вокальній музиці останньої чверті ХХ –
початку ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: О.М.Лігус,
кандидат мистецтвознавства);
– Куліш Марії Ігорівни “Творчо-виконавська діяльність Олександра
Зілоті періоду еміграції” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: І.А.Ягодзинська,
кандидат мистецтвознавства);
– Пожарської Анастасії-Олени Юріївни “Драматургічні принципи
функціонування музики у кінофільмах жанру фентезі” на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне мистецтво.
(Науковий керівник: О.М.Лігус, кандидат мистецтвознавства);
– Поліщук Юлії Іванівни “Розвиток жанру опери для дітей в
українській музиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.” на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне мистецтво.
(Науковий керівник: О.М.Лігус, кандидат мистецтвознавства).
Доповідач: Тетяна Анатоліївна Медвідь,
завідувач кафедри хореографії, к. мист.
зі спеціальності 035 Філологія
– Павлюка Антона Валерійовича “Прийменникові фрази в
англійській та норвезькій мовах: структура, семантика, прагматика” на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія
(спеціалізація – германські мови). (Науковий керівник: І.Р.Буніятова, доктор
філологічних наук, професор).
Доповідач: Михайло Олексійович Вінтонів,
професор кафедри української мови,
д. філол. н., професор
зі спеціальності 053 Психологія
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– Пристай Ольги Володимирівни “Психологічні умови формування
управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти”
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
053 Психологія (спеціалізація – педагогічна і вікова психологія). (Науковий
керівник: В.Р.Міляєва, доктор психологічних наук, професор).
Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова,
завідувач кафедри практичної психології,
д. психол. н., професор
зі спеціальності 231 Соціальна робота
– Салати Каріни Олександрівни “Соціально-педагогічна підтримка
батьків дітей із особливими освітніми потребами” на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. (Науковий
керівник: Т.Г.Веретенко, кандидат педагогічних наук, професор).
Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник,
професор кафедри спеціальної психології,
корекційної та інклюзивної освіти,
д. психол. н., старший наук. співробітник
Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді,
запитання, обговорення: до 8 хв.
11. Рекомендація до друку:
– монографії “Історія релігій” у 2-х томах (автор О.М.Шепетяк,
д. філос. н., доцент; за наук. ред. П.Л.Яроцького, д. філос. н., проф.).
Рецензенти: Л.О.Филипович, завідувач відділом філософії та історії релігії
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук
України, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, доктор
філософських наук, професор; Є.А.Харьковщенко, завідувач кафедри
релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки України; О.С.Александрова, декан Історико-філософського
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка доктор
філософських наук, професор.
Доповідач:
Олена Станіславівна Александрова,
декан Історико-філософського факультету,
д. філос. н., професор
– монографії “Формування інституту факторингу в Україні в умовах
глобалізації” (автор: О.В.Сисоєв, к. екон. н.). Рецензенти: Л.Н.Сергєєва,
професор кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики
Запорізького державного медичного університету, доктор економічних наук,
професор;
Г.О.Ус,
проректор
з
підготовки
наукових
кадрів
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Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, доктор
економічних наук, професор.
Доповідач: Андрій Юрійович Рамський,
завідувач кафедри фінансів та економіки,
д. екон. н., доцент
− довідкового видання “Словник поліграфічних термінів: книга
редактора” (укладач: В.І.Шпак, д. іст. н., доц.). Рецензенти: Ю.В.Бондар,
завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат
політичних наук, доцент; В.І.Набруско, доцент кафедри телебачення та
радіомовлення
Інституту
журналістики
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук, доцент,
заслужений журналіст України; В.Л.Іващенко, професор кафедри видавничої
справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник;
Л.Г.Масімова, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних
комунікацій, доцент.
Доповідач: Галина Василівна Горбенко,
директор Інституту журналістики,
к. пед. н., доцент
− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №1 (159) (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
– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука,
техніка”, 2018 р., №2 (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 фахового видання “Освітологічний дискурс”,
2019 р., №1-2 (24-25) (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад.
НАПН України). Рецензенти: В.М.Гладкова, професор кафедри управління
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
професор; О.В.Горбань, професор кафедри філософії Історико-філософського
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
філософських наук, професор.
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Доповідач:
Валентина Миколаївна Гладкова,
професор кафедри управління,
д. пед. н., професор
Регламент кожної доповіді: до 1 хв.
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді,
запитання, обговорення: до 6 хв.
12. Різне.
– Про зміни у структурі Університету.
Доповідач:
Віктор Олександрович Огнев’юк,
ректор Університету, д. філос. н., проф.,
академік НАПН України
Регламент доповіді: до 3 хв.

