
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 30 травня 2019 року 

 

Привітання ювіляра. 

Нагородження переможців: 

– щорічного Конкурсу на здобуття премії імені Бориса Грінченка; 

– ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 н. р. та їхніх 

наукових керівників. 

 

1. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 

– професора кафедри образотворчого мистецтва Школьній Ользі 

Володимирівні, доктору мистецтвознавства, старшому науковому 

співробітнику 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

  

– доцента кафедри практичної психології Лебідь Нелі 

Костянтинівні, кандидату психологічних наук 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 

директор Інституту людини, 

к. пед. н., доцент 

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 

 

2. Затвердження тем докторських дисертацій: 

– Мурзіної Олени Анатоліївни, асистента кафедри медичної і 

фармацевтичної інформатики та новітніх технологій Запорізького 

державного медичного університету, кандидата педагогічних наук,  

“Теоретичні і методичні засади розвитку медіакомпетентності викладачів 

медичного університету” на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

(спеціалізація – теорія і методика професійної освіти). (Науковий 

консультант: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, академік 

НАПН України). 

Доповідач: Олена Анатоліївна Мурзіна, 

к. пед. н. 

 

– Каліщук Світлани Миколаївни, доцента кафедри соціально-

гуманітарних наук Криворізького економічного університету ДВНЗ 

“Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 

кандидата психологічних наук, доцента, “Психологія смислової 
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архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів” на здобуття 

наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 

053 Психологія (спеціалізація – педагогічна та вікова психологія). (Науковий 

консультант: О.П.Сергєєнкова, доктор психологічних наук, професор). 

Доповідач: Світлана Миколаївна Каліщук, 

к. психол. н., доцент 

 

– Литвиненко Олени Олександрівни, старшого викладача кафедри 

практичної психології Інституту людини, кандидата психологічних наук, 

“Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків” на здобуття 

наукового ступеня доктора психологічних наук зі спеціальності 

053 Психологія (спеціалізація – педагогічна та вікова психологія). (Науковий 

консультант: О.М.Лозова, доктор психологічних наук, професор). 

Доповідач: Олена Олександрівна Литвиненко, 

к. психол. н. 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

3. Затвердження освітніх програм: 

 Дошкільна освіта (код 012.00.01, скорочена програма підготовки) 

(спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка) 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 

спеціаліста; 

 Педагогіка та методика дошкільної освіти (код 012.00.02, 

освітньо-професійна програма) (спеціальність: 012 Дошкільна освіта; галузь 

знань – 01 Освіта / Педагогіка) для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти на базі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю. 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., професор 

 

 Початкова освіта (код 013.00.01, скорочена програма підготовки) 

(спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка) 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі ОКР молодшого 

спеціаліста; 

– Початкова освіта (код 013.00.01, освітньо-професійна програма – 

розширена програма підготовки) (спеціальність: 013 Початкова освіта; 

галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка) для вступників 2018 року на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти на базі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю; 

 Педагогіка та методика початкової освіти (код 013.00.02, 

освітньо-професійна програма) (спеціальність: 013 Початкова освіта; галузь 
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знань – 01 Освіта / Педагогіка) для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти на базі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), 

здобутого за іншою спеціальністю. 

Доповідач: Геннадій Леонідович Бондаренко, 

завідувач кафедри початкової освіти, 

к. пед. н., доцент 

 

 Інструментальне виконавство (фортепіано) (код 025.00.03, 

скорочена програма підготовки) (спеціальність: 025 Музичне мистецтво; 

галузь знань – 02 Культура і мистецтво) для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на базі ОКР молодшого спеціаліста; 

 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, 

духові та ударні інструменти) (код 025.00.04, скорочена програма 

підготовки) (спеціальність: 025 Музичне мистецтво; галузь знань – 

02 Культура і мистецтво) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 

базі ОКР молодшого спеціаліста. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент  

 

 Історія (код 032.00.01, освітньо-наукова програма) (спеціальність: 

032 Історія та археологія; галузь знань – 03 Гуманітарні науки) для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

 

 Українська мова та література (код 035.01.01, освітньо-наукова 

програма) (спеціалізація: 035.01 Українська мова та література; 

спеціальність: 035 Філологія; галузь знань – 03 Гуманітарні науки) для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти;  

 Українська мова і література, зарубіжна література (код 

035.01.03, освітньо-професійна програма) (спеціалізація: 035.01 Українська 

мова та література; спеціальність: 035 Філологія; галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

Доповідач: Олена Олександрівна Бровко, 

завідувач кафедри української літератури і 

компаративістики, д. філол. н., професор 

 

– Зарубіжна література та світова художня культура (код 

035.01.04, освітньо-професійна програма) (спеціалізація: 035.01 Українська 

мова та література; спеціальність: 035 Філологія; галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 
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завідувач кафедри світової літератури, 

к. філол. н., професор 

 

 Фізична терапія, ерготерапія (код 227.00.02, нова редакція) 

(спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань – 22 Охорона 

здоров’я) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Валентин Михайлович Савченко, 

завідувач кафедри фізичної реабілітації та 

біокінезіології, д. мед. н., професор 

Регламент доповіді по кожній програмі: до 3 хв. 

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

обговорення: до 50 хв. 

 

4. Затвердження Освітньої програми профільної середньої освіти для 

підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої 

освіти. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Університетського коледжу, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

5. Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради  Д 26.133.06 з правом 

прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.  

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

вчений секретар спеціалізованої вченої ради 

Д 26.133.06, д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

6. Клопотання щодо перереєстрації спеціалізованої вченої ради із 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 
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7. Затвердження Положення про навчально-науковий центр розвитку 

персоналу та лідерства. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

8. Затвердження нової редакції Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

9. Внесення змін до Правил прийому до Університету у 2019 році. 

Доповідачі: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент; 

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. Внесення змін до Положення про атестацію осіб, які претендують 

на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

11. Рекомендація до друку: 

– монографії “Діти з аутизмом в інклюзії: сценарії успіху” (автор 

Т.В.Скрипник, д. психол. н., ст. наук. співроб.). Рецензенти: К.О.Островська, 

завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівський 
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національний університет імені Івана Франка, доктор психологічних наук, 

професор; Д.І.Шульженко, професор кафедри психокорекційної педагогіки 

Факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова, доктор психологічних наук, доцент. 
Доповідач: Ольга Миколаївна Лозова, 

завідувач кафедри практичної психології, 

д. психол. н., професор 

 

– колективної монографії “Педагогічні основи формування 

деонтологічної компетентності фахівців у сфері забезпечення кібербезпеки” 

(автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; В.Ю.Артемов, д. пед. н., проф.; 

А.В.Михацька, к. пед. н.; В.О.Хорошко, д. тех. н., проф.). Рецензенти: 

Н.П.Волкова, завідувач кафедри педагогіки і психології Університету імені 

Альфреда Нобеля, доктор педагогічних наук, професор; Л.М.Щербак, 

професор кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного 

університету, доктор технічних наук, професор; В.С.Сідак, радник ректора з 

наукової роботи Університету економіки і права “Крок”, доктор історичних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 

завідувач кафедри теорії та історії 

педагогіки, д. пед. н., професор 

 

– колективної монографії “Методи забезпечення гарантоздатності і 

функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного 

розділення абонентів” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; В.Ю.Соколов). 

Рецензенти: Д.В.Агеєв, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії 

Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор 

технічних наук, професор; В.М.Рудницький, завідувач кафедри 

інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Черкаського державного 

технологічного університету, доктор технічних наук, професор; О.К.Юдін, 

професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського 

національного університету імені Т.Г.Шевченка, доктор технічних наук, 

професор. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 

 

– навчального посібника “Інклюзивна освіта” (автор 

М.А.Порошенко). Рецензенти: А.А.Колупаєва, заступник директора 

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент НАПН України; О.В.Мартинчук, завідувач 

кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту 

людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент; М.В.Братко, директор Університетського 
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коледжу, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент. 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 

директор Інституту людини, 

к. пед. н., доцент 

 

– навчально-методичного посібника “Методика навчання іноземних 

мов у школі: збірник тестових завдань” (автор Т.Г.Харченко, д. пед. н., 

доцент). Рецензенти: А.П.Максименко, декан факультету романської 

філології Київського національного лінгвістичного університету, доктор 

педагогічних наук, професор; Т.Ю.Черкашина, завідувач кафедри романської 

філології та перекладу Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна, доктор філологічних наук, доцент. 

Доповідач: Ганна Вадимівна Чеснокова, 

професор кафедри англійської філології та 

перекладу, к. філол. н., професор 

 

− збірника наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії), 

2019 р., вип. 12 (редакційна колегія: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, 

О.Є.Бондарева та ін.). 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 

завідувач кафедри германської філології, 

д. філол. н., професор 

 

– наукового фахового журналу “Педагогічний процес: теорія і 

практика” 2019 р., №1-2 (64-65) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н., 

професор, академік НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; 

С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Доповідач:  

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

провідний науковий співробітник 

НДЛ освітології, д. пед. н., 

проф., акад. НАПН України 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 

 

12. Різне. 

– Уточнення формулювань тем дисертацій аспірантів: 
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1) Гуль Олександри Григорівни “Флористична символіка в китайській 

та українській ліриці ХІХ – початку ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – порівняльне 

літературознавство). (Науковий керівник: А.С.Брацкі, доктор філологічних 

наук, професор). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

2) 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: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент кожної доповіді: до 1 хв. 

 

– Затвердження рішень, ухвалених вченими радами 

інститутів/факультетів, про оновлення магістерських програм. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент  

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 

–  Внесення змін до освітньо-професійної програми підготовки Фізична 

терапія, ерготерапія (код 227.00.02) для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти (затвердженої рішенням Вченої ради Університету від 

23.03.2017, протокол №3) в частині “Атестація”. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту,  

к. н. фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 


