
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 29 серпня 2019 року 

 

Привітання ювілярів. 

Вручення атестатів: 

– професора кафедри педагогіки та психології – Васьківській Галині 

Олексіївні, доктору педагогічних наук, старшому науковому співробітнику; 

– професора кафедри образотворчого мистецтва – Школьній Ользі 

Володимирівні, доктору мистецтвознавства, старшому науковому 

співробітнику; 

– доцента кафедри практичної психології – Лебідь Нелі 

Костянтинівні, кандидату психологічних наук. 

 

1. Про підсумки вступної кампанії 2019 року. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

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

обговорення: до 20 хв. 

 

2. Зарахування до докторантури Університету та призначення наукових 

консультантів. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

3. Про прикріплення до Університету з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою старшого викладача кафедри 

спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту 

Бірючинської Світлани Віталіївни (спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт) та призначення їй наукового керівника. 

Співдоповідачі:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент; 

Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 
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Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

4. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

5. Затвердження змін у складі редакційних колегій наукових журналів 

“Освітологія”, “Неперервна професійна освіта: теорія і практика” та 

наукового фахового електронного видання “Освітологічний дискурс”.  

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

6. Звіти про діяльність спеціалізованих вчених рад: 

– К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальностей 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – 

соціальна педагогіка. 

Доповідач: Олена Анатоліївна Венгловська, 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради  

К 26.133.01, к. пед. н. 

 

– К 26.133.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 

спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія. 

Доповідач: 

Інна Володимирівна Горпинченко, 

вчений секретар спеціалізованої ради, 

К 26.133.02, к. іст. н. 

Регламент кожної доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 
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7. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованих вчених рад з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня: 

– кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка;  

– кандидата історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія 

України, 07.00.02 – всесвітня історія. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

8. Про закріплення за кафедрами Університету спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка в аспірантурі. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

9. Рекомендація до друку: 

– монографії “Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, 

семантика, поетика” (автор А.В.Гайдаш, к. філол. н., доц.; за наук. ред. 

Н.О.Висоцької, д. філол. н., проф.). Рецензенти: О.Є.Бондарева, професор 

кафедри української літератури та компаративістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор; С.О.Філоненко, 

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, 

доктор філологічних наук, професор; А.А.Степанова, професор кафедри 

англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля, 

доктор філологічних наук, професор. 

Доповідач: Олена Євгенівна Бондарева, 

проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, 

д. філол. н., професор 

 

– навчального посібника “Інформаційне право” (автор 

А.Ю.Нашинець-Наумова, д. юрид. н., доцент). Рецензенти: О.І.Нікітенко, 

завідувач кафедри публічно-правових дисциплін Білоцерківського 

національного аграрного університету, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України; О.П.Світличний, професор кафедри цивільного 
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та господарського права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктор юридичних наук, доцент; 

Д.Г.Севрюков, професор кафедри теорії права та держави Юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

доктор юридичних наук, професор. 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

декан Факультету права та  

міжнародних відносин, 

д. н. з держ. упр., професор 

 

– навчального посібника “Аналіз та інтерпретація художнього тексту” 

(видання друге, доповнене) (автор Ю.В.Вишницька, д. філол. н., доцент). 

Рецензенти: О.С.Аннєнкова, професор кафедри світової літератури і 

компаративістики Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор; Т.М.Михайлова, 

молодший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка 

НАН України, кандидат філологічних наук.  

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 

завідувач кафедри світової літератури, 

к. філол. н., професор 

 

− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №4 (162) (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 “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2019 р., спецвипуск “Нові педагогічні підходи у 

STEAM освіті” (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 по кожному рукопису: до 1 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

10. Різне. 

– Затвердження рішень, ухвалених вченою радою Факультету 

інформаційних технологій та управління, про оновлення бакалаврських і 

магістерських програм 
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– Затвердження освітньо-професійної програми для підготовки 

іноземних громадян на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – Мова 

і література (англійська) (код 035.04.01) (спеціальність: 035 Філологія; 

галузь знань – 03 Гуманітарні науки).  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді з кожного питання: до 1 хв. 

 

– Затвердження звіту докторантки Шовкопляс Галини Євгенівни 

(спеціальність 035 Філологія) та відрахування її з докторантури у зв’язку із 

закінченням терміну навчання. 

Доповідач: 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 

– Уточнення формулювання теми дисертації Сало Ганни Вікторівни, 

аспірантки Університету, “Антропологічний характер релігійно-

філософського дискурсу української діаспори” на здобуття наукового 

ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – 

релігієзнавство. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

Регламент доповіді: до 1 хв. 


