
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 19 вересня 2019 року 

 

 

1.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри історичної та 

громадянської освіти освіти, доктор історичних наук, професор; 

2) Бєлєнька Ганна Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор; 

3) Рамський Андрій Юрійович, завідувач кафедри фінансів та 

економіки Факультету інформаційних технологій та управління, доктор 

економічних наук, доцент; 

4) Головатенко Тетяна Юріївна, виборний представник аспірантів, 

докторантів, аспірантка, викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту; 

5) Гаргун Сергій Сергійович, студент IV курсу Факультету права та 

міжнародних відносин, віце-президент Студентського парламенту 

Університету. 

 

1.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вченого звання: 

– доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Сушко 

Руслані Олександрівні, доктору наук з фізичного виховання і спорту; 

– доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності 

Кабловій Тетяні Борисівні, кандидату мистецтвознавства. 

 

1.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційні 

справи: 

– Сушко Руслани Олександрівни, доктора наук з фізичного виховання і 

спорту, щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фізичного 

виховання і педагогіки спорту; 

– Каблової Тетяни Борисівни, кандидата мистецтвознавства, щодо 

присвоєння вченого звання доцента кафедри інструментально-

виконавської майстерності. 

Відповідальна: Л.В.Анісімова 

Термін виконання: до 03.10.2019 р. 

 

2.1. Інформацію О.С.Александрової, декана Історико-філософського 

факультету, доктора філософських наук, професора, про результати 

дослідження  “Цінності випускників та корпоративна культура Університету” 

взяти до уваги. 

2.2. Врахувати результати дослідження “Цінності випускників та 

корпоративна культура Університету” в освітньому процесі та соціально-

гуманітарній діяльності. 
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Відповідальні:  

директори інститутів/коледжу, 

декани факультетів, завідувачі кафедр 

 

3.1. Інформацію О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо методичного 

забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти взяти до 

уваги.  

3.2. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення програм 

практики (текст додається). 

 

4.1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про організацію 

освітнього процесу в Університеті. 

4.2. Розробити механізми сертифікації викладачів та студентів щодо 

володіння іноземною мовою. 

Відповідальна: І.Є.Руснак 

Термін виконання: до 01.11.2019 р. 

 

5. Затвердити перелік навчальних дисциплін Інституту журналістики, 

які викладатимуться англійською мовою у 2019-2020 н. р.: 

№ Назва дисципліни Освітня 

програма 

Курс Викладач 

1.  Історія реклами та 

PR 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

I Афанасьєв Ілля Юрійович,  

кандидат історичних наук 

2.  Копірайтинг  

і спічрайтинг: 

Копірайтинг 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

I Вернигора Світлана 

Миколаївна,  

кандидат наук із 

соціальних комунікацій 

3.  Інтернет-

журналістика 

Інтернет-

журналістика 

IV Досенко Анжеліка 

Костянтинівна, 

кандидат наук із 

соціальних комунікацій 

 

6.1. Затвердити звіти про результати підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету за 2018-2019 н. р. 

6.2. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем 

(стажування) науково-педагогічних працівників Університету на 2019-

2020 н. р. 

6.3. Затвердити План стажування педагогічних працівників 

Університету на 2019-2020 н. р. 

 

7. Відповідно до п. 2.9 Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, на підставі 
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витягів із протоколів засідань кафедр (Інституту людини: кафедра загальної, 

вікової та педагогічної психології – 27.08.2019 р. №9; кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи – від 23.08.2019 р. №8; Інституту 

мистецтв: кафедра музикознавства та музичної освіти – від 29.08.2019 р. 

№1, кафедра образотворчого мистецтва – від 29.08.2019 р. №8; Інституту 

філології: кафедра української мови – від 29.08.2019 р. №1, спільне засідання 

кафедр германської філології, англійської філології та перекладу, романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства – від 30.08.2019 р. №1, 

української літератури і компаративістики – від 29.08.2019 р. №1; 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту: кафедра фізичного 

виховання і спорту – від 22.08.2019 р. №11; Факультету інформаційних 

технологій та управління: кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки – 

від 26.08.2019 р. №6, кафедра фінансів та економіки – від 29.08.2019 р. №8), 

як виняток, затвердити науковими керівниками аспірантів першого року 

навчання зі спеціальностей: 

011 Освітні, педагогічні науки 

– Караман Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, 

професора – аспірантці Резнік Тетяні Петрівні; 

– Мережко Юлію Валеріївну, кандидата педагогічних наук – 

аспіранткам Процишиній Ользі Юріївні і Савченко Юлії Олександрівні 

017 Фізична культура і спорт 

– Лопатенка Георгія Олеговича, кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту, доцента – аспіранткам Виноградовій Олені Олексіївні та 

Коханській Софії Сергіївні 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація   

– Михалевича Віктора Вадимовича, кандидата культурології, доцента 

– аспірантці Мостовщиковій Дарʼї Олегівні; 

– Варивончик Анастасію Віталіївну, кандидата мистецтвознавства, 

доцента – аспірантці Клименко Лілії Миколаївні; 

– Коновалову Ольгу Володимирівну, кандидата мистецтвознавства – 

аспірантці Ситник Ірині Володимирівні  

025 Музичне мистецтво 

– Бацака Костянтина Юрійовича, кандидата історичних наук, доцента  

– аспірантці Россіхіній Марині Володимирівні 

035 Філологія 

– Калитюк Лілію Петрівну, кандидата філологічних наук, доцента – 

аспірантці Гольцевій Марії Ігорівні; 

– Ковбасенка Юрія Івановича, кандидата філологічних наук, 

професора – аспіранту Воробйову Олександру Сергійовичу; 

– Цапро Галину Юріївну, кандидата філологічних наук, доцента – 

аспірантці Слєпушовій Ангеліні Ігорівні 

051 Економіка  
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–  Обушного Сергія Миколайовича, кандидата економічний наук – 

аспірантам Віровцю Денису Володимировичу і Севастьяновій Юлії 

Олександрівні 

053 Психологія 

– Савченка Юрія Юрійовича, кандидата психологічних наук, доцента 

– аспірантці Буланій Людмилі Володимирівні 

125 Кібербезпека 

– Аносова Андрія Олександровича, кандидата військових наук, 

доцента – аспіранту Ворохобі Максиму Віталійовичу 

231 Соціальна робота 

– Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 

аспірантці Файдюк Олені Валентинівні 

 

8. Підтримати роботу “Життєвий світ і психологічна безпека людини в 

умовах суспільних змін” (автори: М.М.Слюсаревський, Л.А.Найдьонова, 

Т.М.Титаренко, В.О.Татенко, П.П.Горностай, О.М.Кочубейник, 

Б.П.Лазоренко), висунуту Національною академією педагогічних наук 

України на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2019 р. 

(номінація – “Суспільні і гуманітарні науки”) як таку, що містить оригінальні 

наукові ідеї, відзначається новим вирішенням як традиційних для 

психологічної науки, так і вперше поставлених проблем, пропонує ефективні 

технології психологічної допомоги дорослим і дітям, потреба в яких 

загострюється у нинішніх складних соціально-політичних умовах. 

 

9. Затвердити теми дисертацій: 

– Виноградової Олени Олексіївни у формулюванні: “Відновлення 

працездатності кваліфікованих спортсменів у спортивній ходьбі в умовах 

інтенсифікації тренувального процесу” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий 

керівник: Г.О.Лопатенко, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент); 

– Коханської Софії Сергіївни у формулюванні: “Удосконалення 

спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на 

батуті з урахуванням сучасних вимог змагальної діяльності” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і 

спорт. (Науковий керівник: Г.О.Лопатенко, кандидат наук з фізичного 

виховання і спорту, доцент); 

– Трофименко Анастасії Валентинівни у формулюванні: 

“Модифікація жанру горор в українській літературі” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (теорія літератури). 

(Науковий керівник: О.М.Башкирова, доктор філологічних наук). 

 

10. Рекомендувати до друку: 
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– монографію “Розвиток духовного потенціалу особистості у 

постнекласичній мистецькій освіті” (автор О.О.Олексюк, д. пед. н., проф.), 

вид. 2-ге, перероблене і доповнене. Рецензенти: Г.П.Шевченко, директор 

Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини, завідувач 

кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН 

України; В.Ф.Черкасов, завідувач кафедри музичного мистецтва і 

хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Друк здійснити частково за кошти Університету. 

 

– науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2019 р., №3 (60) (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; Д.М.Бодненко, 

доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 

2019 р., №3-4 (26-27) (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 

НАПН України). Рецензенти: С.О.Караман, завідувач кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор; Р.Х.Вайнола, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор 

 

– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, 

2019 р., №5 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

 


