
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 26 грудня 2019 року 

 

 

Привітання ювілярів. 

Представлення новообраних членів Вченої ради Університету. 

Підписання зобов’язання члена Вченої ради. 

Вручення атестата доцента кафедри інструментально-виконавської 

майстерності – Кабловій Тетяні Борисівні, кандидату мистецтвознавства. 

 

 

1. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 

– доцента кафедри методики природничо-математичної освіти і 

технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти – Воротниковій 

Ірині Павлівні, кандидату педагогічних наук. 

Доповідач:  

Михайло Федорович Войцехівський, 

директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти, к. пед. н., доцент 

 

– доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Факультету інформаційних технологій та управління – Мазур Наталії 

Петрівні, кандидату педагогічних наук. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька,  

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 

Регламент кожної доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення, процедуру голосування: до 5 хв. 

 

2. Звіт про проміжні результати реалізації дослідження ефективності 

“Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі 

психологічного консультування та травмотерапії” в умовах соціально-

економічної і політичної ситуації в Україні (термін виконання: 2017 – 

2020 рр.) кафедри практичної психології Інституту людини (керівник: 

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

Доповідач:  Ольга Миколаївна Лозова, 

завідувач кафедри практичної психології, 

д. психол. н., професор 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

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

обговорення: до 25 хв. 
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3. Затвердження наукової теми Інституту журналістики “Медіазнавчі 

студії в науковому та освітньому дискурсах” (термін реалізації: 2019 –

2024 рр.). Керівники теми: Г.В.Горбенко, кандидат педагогічних наук, 

доцент; В.Л.Іващенко, доктор філологічних наук, старший науковий 

співробітник. 

Доповідач:  Вікторія Людвігівна Іващенко, 

заступник директора Інституту 

журналістики з наукової роботи, 

д. філол. н., ст. наук. співробітник 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

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

обговорення: до 20 хв. 

 

4. Затвердження Правил прийому до Університету у 2020 році. 

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 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

5. Затвердження Положення про академічну доброчесність науково-

педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

Університету. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

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

обговорення: до 25 хв. 

 

6. Затвердження Положення про реалізацію проєктів програм 

міжнародної співпраці та управління коштами грантів. 

Доповідач: Лілія Михайлівна Гриневич, 

проректор з науково-педагогічної та 

міжнародної діяльності, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

7. Затвердження Положення про соціально-психологічну службу. 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 
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директор Інституту людини,  

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

8. Затвердження кошторису Студентського парламенту на 2020 р. 

Доповідач: Тамара Олександрівна Федик, 

президент Студентського парламенту 

Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

9. Затвердження кошторису Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2020 р. 

Доповідач: Ольга Сергіївна Мусіяченко,  

голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

10. Затвердження списків голів екзаменаційних та кваліфікаційних 

комісій в Університеті на 2020 р. 

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 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

11. Про встановлення квот представництва делегатів від структурних 

підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету у 2020 р. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

12. Затвердження тем дисертацій: 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
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– Процишиної Ольги Юріївни “Формування методичної 

компетентності майбутнього викладача мистецької школи на заняттях 

сольного співу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 

Ю.В.Мережко, кандидат педагогічних наук) 

 

зі спеціальності 025 Музичне мистецтво 

– Костеньова Олександра Леонідовича “Творчо-виконавські аспекти 

у джазовій інструментальній музиці другої половини ХХ століття” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне 

мистецтво. (Науковий керівник: О.П.Опанасюк, доктор мистецтвознавства, 

доцент). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 

завідувач кафедри музикознавства та 

музичної освіти, д. пед. н., професор 

 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 

– 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). 

Співдоповідачі:  

Костянтин Юрійович Бацак, 

Директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент; 

 

Ігор Володимирович Жалоба, 

завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, 

д. іст. н., професор 

 

– Мареєва Олександра Юрійовича “Соціальний та національний 

аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861–1874 рр.)” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та 

археологія. (Науковий керівник: Г.М.Надтока, доктор історичних наук, 

професор). 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

 

зі спеціальності 033 Філософія 

– Олійника Івана Дмитровича “Детермінованість прекарізації 

суспільно-політичною ситуацією у сучасній Україні” на здобуття наукового 
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ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 Філософія. (Науковий 

керівник: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор). 

Співдоповідачі:  

Ігор Володимирович Жалоба, 

завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, 

д. іст. н., професор; 

 

Андрій Юрійович Рамський, 

завідувач кафедри фінансів та економіки, 

д. екон. н., доцент 

Регламент доповіді з кожної теми: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

13. Рекомендація до друку: 

– підручника “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, 

вид.  3-тє, доопрац. (автори: О.В.Акіліна, к. екон. н., доц.; Л.М.Ільїч, 

д. екон. н., доц.). Рецензенти: І.Л.Петрова, завідувач кафедри маркетингу та 

поведінкової економіки Університету економіки та права “Крок”, доктор 

економічних наук, професор; М.В.Семикіна, завідувач кафедри економіки та 

підприємництва Центральноукраїнського національного технічного 

університету, доктор економічних наук, професор; Л.В.Шаульська, декан 

економічного факультету Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, доктор економічних наук, професор. 

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський, 

завідувач кафедри фінансів та економіки, 

д. екон. н., доцент 

 

− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2019 р., №6 (164) (гол. ред.: 

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.); 

– наукового журналу “Київські історичні студії”, 2019 р., №2(9) (гол. 

ред.: В.М.Михайловський, д. іст. н., доц.). 

Доповідач: 

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

– наукового журналу “The Modern Higher Education Review”, 2019 р., 

випуск IV (гол. ред.: Н.В.Мосьпан, к. пед. н., доц.). Рецензенти: С.О.Караман, 

завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

Н.Г.Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики 



6 
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

доктор педагогічних наук, доцент. 

Доповідач:  

Світлана Олександрівна Сисоєва, 

провідний науковий співробітник 

НДЛ освітології, д. пед. н., 

проф., акад. НАПН України 

 

– наукового журналу “Музичне мистецтво в освітологічному 

дискурсі”, 2019 р., №4 (гол. ред. О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.). 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 

завідувач кафедри музикознавства та 

музичної освіти, д. пед. н., професор 

 

– наукового журналу “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications”, 2019 р., №2(8) (гол. ред.: О.В.Воскобойнікова-Гузєва, д. н. 

із соц. комунікацій, ст. наук. співробітник).  Рецензенти: В.В.Гоян, завідувач 

кафедри кіно- і телемистецтва Інституту журналістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук із 

соціальних комунікацій, доцент; М.Г.Житарюк, професор кафедри 

зарубіжної преси та інформації Факультету журналістики Львівського 

національного університету імені Івана Франка, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор. 

Доповідач: 

Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 

завідувач кафедри бібліотекознавства та 

інформології, д. н. із соц. ком.,  

ст. наук. співробітник 

 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2019 р., №6 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  

Володимир Леонідович Бурячок, 

завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. техн. н., професор 

Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 

 

14. Різне. 

– Уточнення формулювання теми дисертації Савченко Світлани 

Володимирівни “Наукова спадщина Олени Апанович у контексті досліджень 

історії козацтва” на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі 
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спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий керівник: О.І.Бонь, 

кандидат історичних наук, доцент). 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

 

 


