
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 28 листопада 2019 року 
 
 
Привітання ювіляра. 
Представлення нового члена Вченої ради Університету. Підписання 

зобов’язання члена Вченої ради. 
Вручення атестату доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки 

спорту Сушко Руслані Олександрівні, доктору наук з фізичного виховання і 
спорту. 

 
 
1. Балотування щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри 

журналістики та нових медіа Досенко Анжеліці Костянтинівні, кандидату 
наук із соціальних комунікацій. 

Доповідач:  
Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 
завідувач кафедри бібліотекознавства та 
інформології, д. н. із соц. ком.,  
ст. наук. співробітник 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 
 
2. Затвердження теми дисертації Когут Олександри Олександрівни, 

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного 
інституту МВС України, кандидата психологічних наук, “Психологія 
розвитку стресостійкості особистості” на здобуття наукового ступеня 
доктора наук зі спеціальності 053 Психологія. (Науковий консультант: 
О.П.Сергєєнкова, доктор психологічних наук, професор). 

Доповідач:  
Олександра Олександрівна Когут, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Донецького юридичного 
інституту МВС України, к. психол. н. 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
3. Звіт про проміжні результати індивідуального дослідження 

“Проєктування та застосування електронного навчання вчителів у 
післядипломній освіті” у рамках реалізації наукової теми Інституту 
післядипломної педагогічної освіти “Забезпечення якості професійної 
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діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної 
педагогічної освіти” (термін виконання: липень 2016 – липень 2021 р.). 

Доповідач: Ірина Павлівна Воротникова, 
доцент кафедри методики природничо-
математичної освіти і технологій, к. пед. н. 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
4. Затвердження: 
– Положення про підготовче відділення для іноземців та осіб без 

громадянства; 
– Умов вступу і навчання іноземців та осіб без громадянства на 

підготовчому відділенні; 
– навчальних планів мовної і предметної підготовки іноземців та осіб 

без громадянства на підготовчому відділенні; 
– свідоцтва про закінчення підготовчого відділення для іноземців та 

осіб без громадянства. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
5. Про нагородження: 
• медаллю Бориса Грінченка 

Співдоповідачі: 
Олена Євгенівна Бондарева, 
проректор з науково-методичної, соціально-
гуманітарної роботи та лідерства, 
д. філол. н., професор; 
 
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор; 
 
Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент; 
 
Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 



3 
 

д. пед. н., доцент; 
 
Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 
завідувач кафедри бібліотекознавства та 
інформології, д. н. із соц. ком.,  
ст. наук. співробітник; 
 
Алла Валер’янівна Михацька, 
декан Факультету інформаційних 
технологій та управління, к. пед. н.; 
 
Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
 

• нагрудним знаком “За служіння Університету” 
Співдоповідачі: 
Олександр Петрович Турунцев, 
проректор з організаційних питань та  
адміністративно-господарської роботи; 
 
Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент; 
 
Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
д. пед. н., доцент; 
 
Наталія Анатоліївна Клішевич, 
директор Інституту людини, 
к. пед. н., доцент; 
 
Алла Валер’янівна Михацька, 
декан Факультету інформаційних 
технологій та управління, к. пед. н. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв.  
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
6. Про призначення іменної стипендії Бориса Грінченка: 
– Батрак Олені Анатоліївні, студентці ІІІ курсу (Мб-1-17-4.0д) 

Факультету інформаційних технологій та управління; 
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– Бідній Вікторії Анатоліївні, студентці ІІІ курсу (ФЯб-1-17-4.0д) 
Інституту філології; 

– Заярнюк Ірині Юріївні, студентці ІІІ курсу (СПмс-1-17-4.0д) 
Університетського коледжу; 

– Лазаренко Валерії Валентинівні, студентці IV курсу (ДОб-2-16-4.0д) 
Педагогічного інституту; 

– Похилюк Валерії Валеріївні, студентці ІІІ курсу (ХРб-1-17-4.0д) 
Інституту мистецтв; 

– Слонченко Євгенії Ігорівні, студентці ІІІ курсу (ППб-2-17-4.0д) 
Інституту людини; 

– Соколовській Маргариті Олегівні, студентці ІІІ курсу (РЗГб-2-17-
4.0д) Інституту журналістики; 

– Хохлову Денису Костянтиновичу, студенту ІІІ курсу (ІСб-1-17-4.0д) 
Історико-філософського факультету; 

– Шаховій Оксані Анатоліївні, студентці IV курсу (КРб-1-16-4.0д) 
Факультету права та міжнародних відносин; 

– Яцевському Богдану Івановичу, студенту ІІІ курсу (ФТЕб-1-17-4.0д) 
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

Співдоповідачі: директори/декани 
структурних підрозділів Університету 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 11 хв. 
 
7. Про визначення ліміту стипендіатів.  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, 
к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
 
8. Про зміни у складі редколегій: електронних наукових фахових 

видань “Освітологічний дискурс”, “Синопсис: текст, контекст, медіа”, 
“Кібербезпека: освіта, наука, техніка” та наукового журналу “Modern Higher 
Education Review”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 3 хв. 
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9. Затвердження тем дисертацій: 
зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
– Зайцевої Ірини Юріївни “Педагогічні умови формування 

комунікативного досвіду майбутнього артиста інструментального ансамблю 
у процесі концертно-виконавської практики” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий 
керівник: Л.А.Бондаренко, кандидат педагогічних наук); 

– Савченко Юлії Олександрівни “Формування готовності майбутніх 
керівників вокальних ансамблів до творчої взаємодії з музичним колективом” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: Ю.В.Мережко, кандидат 
педагогічних наук). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
завідувач кафедри музикознавства та 
музичної освіти, д. пед. н., професор 
 

зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація 

– Мостовщикової Дар’ї Олегівни “Художні властивості гарячої 
емалі в образотворчому мистецтві України кінця ХХ – початку ХХІ століття 
(на прикладі творчості О.Бородая)” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація. (Науковий керівник: В.В.Михалевич, кандидат 
культурології, доцент); 

– Ситник Ірини Володимирівни “Художня діяльність Тетяни 
Яблонської в українському образотворчому мистецтві ХХ – початку ХХІ 
століть” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. (Науковий 
керівник: О.В.Коновалова, кандидат мистецтвознавства). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент 
 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 
– Заліщука Володимира Ігоровича “Молдавське національне 

відродження у Бессарабії (1905–1918 рр.): культурницький, конфесійний та 
політичний аспекти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 032 Історія та археологія. (Науковий керівник: Г.М.Надтока, 
доктор історичних наук, професор). 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко, 
завідувач НДЛ археології, 
д. іст. н., ст. наук. співробітник 
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– Ковальчук Вікторії Василівни “Конструювання гендерних моделей 
у нацистській Німеччині (1933–1945 рр.): теорія і практика” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та 
археологія. (Науковий керівник: О.О.Драч, доктор історичних наук, 
професор); 

– Курильчук Наталії Леонідівни “Конструювання «радянського 
села» в Олевському прикордонні (1918–1941 рр.)” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія. 
(Науковий керівник: А.В.Гедьо, доктор історичних наук, професор); 

– Шиманського Євгена Юрійовича “Сеймик шляхти Чернігівського 
воєводства у Володимирі (1696–1763 рр.)” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія. (Науковий 
керівник: В.М.Михайловський, доктор історичних наук, доцент). 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 
 

зі спеціальності 035 Філологія 
–  Барчук Стефанії Анатоліївни “Сучасний англомовний дискурс 

ігор жанру RPG: лінгвосеміотичний та лінгвоконцептуальний виміри” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 
(Науковий керівник: О.С.Колесник, доктор філологічних наук, професор). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 
 

– Воробйова Олександра Сергійовича “Семантика і структура 
діалогу літератури з музикою у пісенній поезії кінця ХХ – початку ХХІ 
століття” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
035 Філологія. (Науковий керівник: Ю.І.Ковбасенко, кандидат філологічних 
наук, професор). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
 

– Шуленка Олександра Сергійовича “Фразеологізми з компонентом-
орнітонімом у сучасній українській мові: структурно-семантичні і 
лінгвокультурні особливості” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: О.А.Стишов, 
доктор філологічних наук, професор). 

Доповідач: Михайло Олексійович Вінтонів, 
професор кафедри української мови, 
д. філол. н., професор 
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зі спеціальності  051 Економіка 
– Віровця Дениса Володимировича “Економічний механізм 

функціонування децентралізованих автономних організацій” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка. 
(Науковий керівник: С.М.Обушний, кандидат економічних наук); 

– Маляра Станіслава Анатолійовича “Організаційно-економічний 
механізм розвитку житлово-комунальної інфраструктури” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка. 
(Науковий керівник: В.В.Лойко, доктор економічних наук, доцент); 

– Поздєєвої Катерини Вікторівни “Економічний механізм розвитку 
системи загальної середньої освіти” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 051 Економіка. (Науковий керівник: В.В.Лойко, 
доктор економічних наук, доцент); 

– Севастьянової Юлії Олександрівни “Організаційно-економічний 
механізм розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
051 Економіка. (Науковий керівник: С.М.Обушний, кандидат економічних 
наук). 

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський, 
завідувач кафедри фінансів та економіки, 
доктор економічних наук, доцент 
 

– Жильцова Максима Олександровича “Формування інвестиційної 
привабливості економіки України” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 051 Економіка. (Науковий керівник: 
А.Ю.Рамський, доктор економічних наук, доцент). 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 
декан Факультету інформаційних 
технологій та управління, к. пед. н. 
 

зі спеціальності 053 Психологія 
– Буланої Людмили Володимирівни “Психологічні чинники гендерної 

соціалізації дітей дошкільного віку” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 051 Психологія. (Науковий керівник: 
Ю.Ю.Савченко, кандидат психологічних наук, доцент); 

– Бірюкової Каріни Дмитрівни “Психологічні чинники формування 
професійної компетентності психолога в міждисциплінарному супроводі 
дітей з аутизмом” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 053 Психологія. (Науковий керівник: Т.В.Скрипник, доктор 
психологічних наук, старший науковий співробітник); 

– Міщенко-Дрючило Вікторії Михайлівни “Психологічні умови 
реалізації покликання в ранньому дорослому віці” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія. (Науковий 
керівник: О.А.Столярчук, доктор психологічних наук, доцент). 
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Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 
завідувач кафедри практичної психології, 
д. психол. н., професор 
 

– Паламарчука Михайла Євгенійовича “Соціально-психологічні 
технології дестигматизації осіб з порушеннями інтелектуального розвитку” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
053 Психологія. (Науковий керівник: О.М.Лозова, доктор психологічних 
наук, професор). 

Доповідач: Тетяна Вікторівна Скрипник, 
професор кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти, 
д. психол. н., ст. наук. співробітник 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 
 
10. Рекомендація до друку: 
– навчального посібника “Методологія наукових досліджень у галузі 

мистецтвознавства і музичної педагогіки” (автор О.М.Олексюк, д. пед. н., 
проф.). Рецензенти: С.О.Сисоєва, провідний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) 
НАПН України; В.Д.Шульгіна, професор кафедри естрадного виконавства 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор 
мистецтвознавства, професор. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 
директор Інституту мистецтв, 
к. іст. н., доцент 
 

– навчально-методичного посібника “Гімнастика і методика її 
викладання” (автор О.С.Кожанова, к. н. з фіз. вих. і спорту). Рецензенти: 
О.В.Зеленюк, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я 
людини Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, 
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; В.П.Семененко, 
доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і спорту України, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
декан Факультету здоров’я, фізичного 
виховання і спорту, 
к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент  

 



9 
 

– довідкового видання “Термінологічний словник видавничого 
бізнесу: 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; О.В.Чекмишев, професор 
кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із 
соціальних комунікацій; Л.Г.Масімова, завідувач кафедри видавничої справи 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент; В.Л.Іващенко, професор 
кафедри видавничої справи Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, старший науковий 
співробітник. 

Доповідач:  
Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 
завідувач кафедри бібліотекознавства та 
інформології, д. н. із соц. ком.,  
ст. наук. співробітник 

 
– літературно-художнього видання “Матильда Аґраманте” Бориса 

Грінченка (переклад іспанською Сергія Борщевського; ред. кол.: І.Є.Руснак, 
О.Л.Доценко, Р.К.Махачашвілі) із серії “Грінченко європейськими мовами”; 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції”, 2019 р., №14 (головний редактор: І.Є.Руснак, д. філол. н., проф.). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
 

− збірника наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії), 
2019 р., вип. 13 (гол. ред.: І.Р.Буніятова, д. філол. н., проф.). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 
 

– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика”, 2019 р., №4(61) (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; О.Г.Ярошенко, 
завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України; 
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– електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 
сучасного університету”, 2019 р., №7 (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., 
чл. - коресп. НАПН України). 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 9 хв. 
 
11. Різне. 
– Про внесення уточнень 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 1 хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


