РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 25 квітня 2019 року
1. Затвердити текст Звернення Вченої ради Університету до депутатів
Верховної ради України щодо ухвалення законопроекту №5670-д “Про
функціонування української мови як державної”.
2.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1) Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри інформаційної та
кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління,
доктор технічних наук, професор;
2) Чеснокова Ганна Вадимівна, професор кафедри англійської філології
та перекладу Інституту філології, кандидат філологічних наук, професор;
3) Білецька Вікторія Вікторівна, завідувач кафедри спорту та фітнесу
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з
фізичного виховання і спорту, доцент;
4) Трухан Олександр Феодосійович, голова первинної профспілкової
організації Університету, кандидат педагогічних наук;
5) Іваненко Надія Анатоліївна, студентка III курсу Університетського
коледжу.
2.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного
голосування щодо присвоєння вченого звання професора кафедри
педагогіки та психології Васьківській Галині Олексіївні, доктору
педагогічних наук, старшому науковому співробітнику.
2.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційну
справу Васьківської Галини Олексіївни, доктора педагогічних наук, старшого
наукового співробітника, щодо присвоєння вченого звання професора
кафедри педагогіки та психології.
Відповідальна: Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 10.05.2019 р.
3. Затвердити освітні програми:
– Прогнозування моди (код 022.00.03) (спеціальність: 022 Дизайн;
галузь знань – 02 Культура і мистецтво) для другого (магістерського) рівня
вищої освіти;
– Практична
психологія
(код
053.00.02)
(спеціальність:
053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
– Консультаційна психологія (код 053.00.04) (спеціальність:
053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
– Психологія бізнесу та управління (код 053.00.03) (спеціальність:
053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки) для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
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– Екстремальна та кризова психологія (код 053.00.05)
(спеціальність: 053 Психологія; галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові
науки) для другого (магістерського) рівня вищої освіти;
– Соціальна робота (код 231.00.01) (спеціальність: 231 Соціальна
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;
– Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність: 231 Соціальна
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;
– Соціальна адвокація (код 231.00.04) (спеціальність: 231 Соціальна
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти;
– Соціальна робота (код 231.00.01) (спеціальність: 231 Соціальна
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для другого (магістерського)
рівня вищої освіти;
– Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність: 231 Соціальна
робота; галузь знань – 23 Соціальна робота) для другого (магістерського)
рівня вищої освіти;
– Моніторинг і оцінка соціальних програм (код 231.00.03)
(спеціальність: 231 Соціальна робота; галузь знань – 23 Соціальна робота)
для другого (магістерського) рівня вищої освіти;
– Міжнародна журналістика (код 061.00.05) (спеціальність:
061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти;
– Інформаційно-аналітичні системи (код 122.00.02) (спеціальність:
122 Комп’ютерні науки; галузь знань – 12 Інформаційні технології) для
другого (магістерського) рівня вищої освіти.
4. Затвердити результати акредитаційного самоаналізу (первинна
акредитація) освітньої програми “Історія” другого (магістерського) рівня
вищої освіти.
5. Затвердити обов’язкові показники при визначенні переможців зпоміж кафедр/НДЛ Університету за результатами рейтингу “Лідер року –
2019”:
І. Обов’язкові показники для кафедри/НДЛ-лідера:
Навчально-методична робота:
100% забезпечення освітнього процесу методичними матеріалами при
підготовці фахівців різних освітніх ступенів:
1. Наявність робочих програм навчальних дисциплін, програм практик,
рекомендацій до написання курсових робіт / проектів, рекомендацій до підготовки
дипломних робіт / проектів, програм підсумкового (семестрового) контролю,
програм підсумкової атестації.
2. Наявність і використання сертифікованих ЕНК (не менше 90% списку
ЕНК, затвердженого Вченою радою структурного підрозділу).
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Показники, що пов’язані зі вступом
3. Виконання не менше однієї позиції в кожному блоці (стосується освітньої
програми, закріпленої за кафедрою):
1 блок
1) виконання регіонального замовлення по освітній програмі;
2) заповнення ліцензованого обсягу по освітній програмі.
2 блок
1) зростання кількості поданих заяв, порівняно з минулим роком (при
однаковій можливій кількості заяв з пріоритетами);
2) збільшення кількості зарахованих вступників, що мають 1-3 пріоритети.
Наукова та міжнародні діяльність:
1. Наявність у науково-педагогічних/наукових працівників (з науковими
ступенями) кафедри/НДЛ публікацій, проіндексованих у наукометричних базах
даних Scopus та/або Web of Science.
2. Реалізація науково-педагогічними / науковими працівниками
кафедри/НДЛ колективного міжнародного проекту (не менше одного) або
індивідуальних міжнародних проектів (не менше двох).
ІІ. Додаткові показники, які можуть враховуватись у разі спірних моментів
при визначенні Лідера року з-поміж кафедр/НДЛ:
1. Реалізація науково-педагогічними / науковими працівниками кафедри /
НДЛ державних колективних та індивідуальних науково-дослідних проектів.
2. Наявність у кафедри / НДЛ журналу, включеного до наукометричної бази
даних Scopus / Web of Science.
3. Реалізація науково-педагогічними / науковими працівниками кафедри /
НДЛ міжнародної співпраці із ЗВО (у т. ч. у рамках договорів): підготовка спільних
заявок на отримання грантів, академічна мобільність (у т. ч. у рамках Еразмус+),
підготовка спільних монографій, запрошення гостьових професорів тощо.

6. Затвердити реорганізацію кафедр Університету:
– спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту
людини у кафедру спеціальної та інклюзивної освіти;
– загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини у
кафедру психології особистості та соціальних практик;
– теорії і методики музичного мистецтва Інституту мистецтв у
кафедру музикознавства та музичної освіти;
– англійської мови Факультету права та міжнародних відносин у
кафедру іноземних мов.
7.1. Затвердити Положення про юридичну клініку “Астрея” Факультету
права та міжнародних відносин;
7.2. Затвердити Положення про ресурсний центр підтримки студентів з
інвалідністю;
7.3.1. Затвердити нову редакцію Положення про конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників.
7.3.2. Делегувати повноваження вченим радам відповідних навчальнонаукових інститутів та факультетів щодо обрання за конкурсом таємним
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голосування на посади директорів навчально-наукових інститутів і деканів
факультетів.
7.3.3. Внести зміни до Положення про Факультет інформаційних
технологій та управління, Положення про історико-філософський факультет,
Положення про факультет права та міжнародних відносин, Положення про
Факультет здоров’я, фізичного виховання та спорту, а саме:
 п. 4.2.5. викласти у такій редакції:
«Декан Факультету обирається вченою радою Факультету строком
на п’ять років з урахуванням пропозицій Зборів трудового колективу
Факультету у порядку, передбаченому Положенням про конкурс на
заміщення відповідних вакантних посад та цим Положенням»;
 п. 4.2.11. викласти у такій редакції:
«Вчена рада Факультету:
 визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Факультету;
 затверджує річний план роботи Факультету (за напрямами);
 ухвалює рішення з питань освітнього процесу на Факультеті;
 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності Факультету;
 приймає рішення щодо якості виконання наукових тем
кафедр/науково-дослідних лабораторій, Факультету;
 ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на
затвердження Вченою радою Університету;
 розглядає та схвалює звіти декана Факультету, заступників декана,
завідувачів кафедр Факультету;
 надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора,
доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою
радою Університету;
 вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі
Факультету, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;
 рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для
внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчальнометодичної та наукової літератури;
 рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову
літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;
 подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та
докторантуру;
 затверджує редакційні колегії наукових видань Факультету та зміни
у їх складі;
 затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;
 оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального
року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для
переведення на наступний рік навчання;
 ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними
обставинами аспірантам, докторантам;
 ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і
науково-педагогічних працівників Університету;
 ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з
подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;
 затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів
(за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на
Вченій раді Університету;
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 приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури
відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук в Університеті;
 ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Факультету;
 рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій,
нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;
 рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах
різних рівнів;
 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, декана Факультету, а також
наукових працівників науково-дослідних лабораторій, які входять до складу
Факультету, крім завідувачів науково-дослідних лабораторій;
 оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних
підрозділів Факультету;
 має право вносити подання про відкликання з посади декана з
підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим
Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового
колективу Факультету;
 рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса
Грінченка, нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на
Вченій раді Університету;
 розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Факультету, що не
суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду
Університету»
 п. 5.1.6. викласти у такій редакції:
«Збори трудового колективу Факультету:
 оцінюють діяльність декана Факультету шляхом таємного
голосування;
 затверджують річний звіт про діяльність Факультету;
 подають пропозиції вченій раді Факультету щодо обрання на посаду
декана Факультету, у порядку, передбаченому Положенням про конкурс на
заміщення вакантних посад;
 подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з
посади декана Факультету з підстав, передбачених законодавством
України, Статутом Університету, укладеним контрактом з деканом;
 обирають виборних представників до вченої ради Факультету;
 обирають виборних представників до Вченої ради Університету;
 обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу
Університету;
– розглядають інші питання діяльності Факультету».
7.3.4. Внести зміни до Положення про Інститут журналістики,
Положення про Інститут мистецтв, Положення про Педагогічний інститут,
Положення про Інститут людини, Положення про Інститут філології, а саме:
 п. 4.2.5. викласти у такій редакції:
«Директор Інституту обирається вченою радою Інституту строком
на п’ять років з урахуванням пропозицій Зборів трудового колективу
Інституту у порядку, передбаченому Положенням про конкурс на заміщення
відповідних вакантних посад та цим Положенням»;
 п. 4.2.11. викласти у такій редакції:
«Вчена рада Інституту:
 визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Інституту;
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 затверджує річний план роботи Інституту (за напрямами);
 ухвалює рішення з питань освітнього процесу в Інституті;
 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності Інституту;
 приймає рішення щодо якості виконання наукових тем
кафедр/науково-дослідних лабораторій, Інституту;
 ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на
затвердження Вченою радою Університету;
 розглядає та схвалює звіти директора Інституту, заступників
директора, завідувачів кафедр Інституту;
 надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора,
доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою
радою Університету;
 вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі
Інституту, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;
 рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для
внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчальнометодичної та наукової літератури;
 рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову
літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;
 подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та
докторантуру;
 затверджує редакційні колегії наукових видань Інституту та зміни
у їх складі;
 затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;
 оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами
навчального року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою
для переведення на наступний рік навчання;
 ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними
обставинами аспірантам, докторантам;
 ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і
науково-педагогічних працівників Університету;
 ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з
подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;
 затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів
(за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на
Вченій раді Університету;
 приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та
докторантури відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті;
 ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Інституту;
 рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій,
нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;
 рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах
різних рівнів;
 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, директора Інституту, а також
наукових працівників науково-дослідних лабораторій, які входять до складу
Інституту, крім завідувачів науково-дослідних лабораторій;
 оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних
підрозділів Інституту;
 має право вносити подання про відкликання з посади директора з
підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим
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Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового
колективу Інституту;
 рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса
Грінченка, нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на
Вченій раді Університету;
 розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту, що не
суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду
Університету»;
 п. 5.1.6. викласти у такій редакції:
«Збори трудового колективу Інституту:
 оцінюють діяльність директора Інституту шляхом таємного
голосування;
 затверджують річний звіт про діяльність Інституту;
 подають пропозиції вченій раді Інституту щодо обрання на посаду
директора Інституту, у порядку, передбаченому Положенням про конкурс
на заміщення вакантних посад;
 подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з
посади директора Інституту з підстав, передбачених законодавством
України, Статутом Університету, укладеним контрактом з директором;
 обирають виборних представників до вченої ради Інституту;
 обирають виборних представників до Вченої ради Університету;
 обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу
Університету;
 розглядають інші питання діяльності Інституту».
8. Звіт Р.С.Дружененко, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.05 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська
мова), взяти до уваги та визнати роботу задовільною.
9. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про
перереєстрацію спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика
навчання (українська мова).
Відповідальні:
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 15.05.2019 р.
10. Затвердити тему дисертації Морозової Галини Костянтинівни у
формулюванні: “Лінгвопоетика Е.Е.Каммінгса у стилістичному і
рецептивному аспектах” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – германські мови). (Науковий
керівник: Г.В.Чеснокова, кандидат філологічних наук, професор).

8

11. Рекомендувати до друку:
– навчальний посібник “Безпека безпроводових і мобільних мереж”
(автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; В.Ю.Соколов; М.М.Тадждіні).
Рецензенти: В.М.Максимович, завідувач кафедри безпеки інформаційних
технологій Національного університету “Львівська політехніка”, доктор
технічних наук, професор; О.Г.Корченко, завідувач кафедри безпеки
інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор
технічних наук, професор.
Видання здійснити за кошти Університету.
– навчальний посібник “Methods of Information Protection in
Telecommunication Systems” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.;
П.М.Складаний; Є.В.Дуравкін, д. тех. н., доц.; Н.В.Лукова-Чуйко, д. тех. н.,
доцент). Рецензенти: Ю.В.Кравченко, завідувач кафедри мережевих та
інтернет технологій Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктор технічних наук, професор; І.В.Рубан, перший проректор
Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор
технічних наук, професор.
Видання здійснити за кошти Університету.
– навчальний посібник “Основи інформаційної та кібернетичної
безпеки” (автори: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.; П.М.Складаний;
Р.В.Киричок).
Рецензенти:
С.В.Казимирчук,
завідувач
кафедри
комп’ютеризованих систем захисту інформації Національного авіаційного
університету, доктор технічних наук, доцент; Ю.Я.Самохвалов, професор
кафедри інтелектуальних та інформаційних систем Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, доктор технічних наук, професор.
Видання здійснити за кошти Університету.
– збірник наукових праць “Літературний процес: методологія, імена,
тенденції”, 2019 р., №13 (головний редактор: І.Є.Руснак, доктор філологічних
наук, професор).
Видання здійснити за кошти авторів.
− науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і
практика”, 2019 р., №1 (58) (головний редактор: С.О.Сисоєва, д. пед. н.,
проф., академік НАПН України). Рецензенти: С.О.Караман, завідувач
кафедри української мови 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.
Видання здійснити за кошти авторів.
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− електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище
сучасного університету”, 2019 р., №6 (редакційна колегія: Н.В.Морзе,
д. пед. н., проф., чл. - кор. НАПН України; О.П.Буйницька, к. пед. н., доц.;
Є.Смирнова-Трибульська, д. габіліт., проф., та ін.).
− науковий журнал “Схід / Skhid”, 2019 р., №2 (160) (гол. ред.:
О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.).
Видання здійснити за кошти авторів.
12.1. Затвердити рішення, ухвалені вченими радами інститутів /
факультетів, про оновлення магістерських програм:
1) Інституту філології (протокол №7 від 26 лютого 2019 р. – зміни до
освітньо-наукової програми підготовки магістрів 035.04.02 Мова і література
(німецька); протокол №8 від 26 березня 2019 р. – зміни до освітньопрофесійних програм підготовки магістрів 035.01.02 Літературна творчість,
035.04.03 Переклад (англійська мова), 035.05.01 Мова і література
(іспанська), 035.05.02 Мова і література (італійська), 035.05.03 Мова і
література (французька));
2) Інституту людини (протокол № 3 від 26 березня 2019 р. – зміни до
освітньо-професійної програми підготовки магістрів 053.00.02 Практична
психологія);
3) Факультету інформаційних технологій та управління (протокол
№4 від 17 квітня 2019 р. – зміни до освітньо-професійних програм підготовки
магістрів 111.00.02 Математичне моделювання, 073.00.02 Управління
закладом освіти);
4) Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту (протокол
№7 від 27 березня 2019 р. – зміни до освітньо-професійної програми
підготовки магістрів 017.00.01 Фізичне виховання).
12.2. Затвердити зміни голів:
1) екзаменаційної комісії зі встановлення відповідності рівня освітньої
підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм
кваліфікації за освітнім рівнем бакалавр із напряму підготовки
6.040302 Інформатика, спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня
програма Інформатика, а саме: змінити Казачкова Івана Васильовича,
завідувача кафедри інформаційних технологій та аналізу даних Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя, доктора технічних наук,
професора, на Опанасенка Володимира Миколайовича, провідного наукового
співробітника відділу мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України, доктора технічних наук, професора;
2) кваліфікаційної комісії зі встановлення відповідності рівня освітньої
підготовки кадрів до вимог освітньої програми та присвоєння їм кваліфікації
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, а саме: змінити
Майстренко-Вакуленко Юлію В’ячеславівну, доцента кафедри рисунку
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Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидата
мистецтвознавства, на Чернявського Костянтина Володимировича,
викладача композиції кафедри графічних мистецтв Національної академії
образотворчого мистецтва і архітектури, кандидата мистецтвознавства,
доцента.

