РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 26 грудня 2019 року
1.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1) Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних
відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин,
доктор історичних 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) Москальчук Ганна Олексіївна, виборний представник аспірантів,
докторантів, аспірантка спеціальності 035 Філологія;
5) Довгополий Єгор Ігорович, студент II курсу Факультету права та
міжнародних відносин.
1.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного
голосування щодо присвоєння вченого звання:
– доцента кафедри методики природничо-математичної освіти і
технологій Воротниковій Ірині Павлівні, кандидату педагогічних наук;
– доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Мазур
Наталії Петрівні, кандидату педагогічних наук.
1.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційні
справи:
–
В
– Мазур Наталії Петрівни, кандидата педагогічних наук, щодо
о
присвоєння
їй вченого звання доцента кафедри інформаційної та
р
кібернетичної
безпеки.
о
Відповідальна: Л.В.Анісімова
т
Термін виконання: до 10.01.2019 р.
н
и
2.1. Затвердити звіт про проміжні результати реалізації дослідження
к
ефективності
“Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в
о
галузі
психологічного консультування та травмотерапії” в умовах соціальнов
економічної
і політичної ситуації в Україні (термін виконання: 2017 –
о
2020
рр.) кафедри практичної психології Інституту людини (керівник:
ї
О.М.Лозова,
доктор психологічних наук, професор).
2.2. Відповідно до Переліку показників та вагових коефіцієнтів
І
оцінювання
результатів діяльності науково-педагогічних і педагогічних
р
працівників
у конкурсі “Лідер року”, затвердженого наказом Університету
и 03.04.2018 р. №214, встановити співробітникам кафедри практичної
від
н
и
П
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психології Інституту людини відповідну кількість балів за проміжні
результати реалізації наукової теми:
1) Лозовій Ользі Миколаївні, завідувачу кафедри практичної
психології, доктору психологічних наук, професору – 75 балів;
2) Грубі Тамарі Валеріївні, доценту кафедри практичної психології,
кандидату психологічних наук – 60 балів;
4) Циганчук Тетяні Володимирівні, доценту кафедри практичної
психології, кандидату психологічних наук – 60 балів;
5) Маланьїній Тетяні Михайлівні, доценту кафедри практичної
психології, кандидату психологічних наук – 50 балів;
5) Краєвій Оксані Анатоліївні, доценту кафедри практичної психології,
кандидату психологічних наук – 50 балів;
6) Клібайс Тетяні Володимирівні, доценту кафедри практичної
психології, кандидату психологічних наук – 45 балів;
7) Старинській Наталії Володимирівні, доценту кафедри практичної
психології, кандидату психологічних наук – 45 балів;
8) Гафіатуліній Анні Вікторівні, старшому викладачу кафедри
практичної психології, кандидату психологічних наук – 30 балів;
9) Литвиненко Олені Олександрівні, старшому викладачу кафедри
практичної психології, кандидату психологічних наук – 30 балів.
3.1. Затвердити наукову тему Інституту журналістики у формулюванні:
“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.
3.2. Надати у НМЦ досліджень, наукових проектів та програм
необхідну інформацію для внесення теми до державного реєстру.
Відповідальні: Г.В.Горбенко, В.Л.Іващенко.
Термін виконання: до 28.12.2019 р.
3.3. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним
чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукової теми до
державного реєстру.
Відповідальні:
Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко
Термін виконання: до 13.01.2020 р.
4. Затвердити Правила прийому до Університету у 2020 році.
5.1. Затвердити Положення про академічну доброчесність науковопедагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти
Університету.
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5.2. Ознайомити зі змістом цього Положення науково-педагогічних,
наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету.
Відповідальні: директори/декани
структурних підрозділів,
завідувачі загальноуніверситетських
НДЛ/ННЦ,
завідувач аспірантури, докторантури.
Термін виконання: до 01.02.2020 р.
6. Затвердити Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної
співпраці та управління коштами грантів.
7. Затвердити Положення про соціально-психологічну службу.
8. Затвердити кошторис Студентського парламенту на 2020 рік.
9. Затвердити кошторис Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Університету на 2020 рік.
10. Затвердити списки голів екзаменаційних та кваліфікаційних комісій
в Університеті на 2020 р. (додаються).
11. Встановити квоти представництва делегатів від структурних
підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету у 2020 р.:
№ Структурний підрозділ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ректорат
Інститут філології
Педагогічний інститут
Інститут журналістики
Інститут мистецтв
Інститут людини
Історико-філософський факультет

Факультет інформаційних технологій
та управління
9. Факультет права та міжнародних
відносин
10. Факультет здоров’я, фізичного
виховання та спорту
11. Інститут післядипломної педагогічної
освіти
12. Університетський коледж
8.

Категорія працівників
НауковоІнші
педагогічні, категорії
наукові,
працівнипедагогічні ків
6
3
63
2
32
2
25
3
50
2
25
1
18
1

Всього
працівників

Всього
студентів

9
65
34
28
52
26
19

0
13
12
9
8
7
3

25

1

26

6

18

1

19

5

21

1

22

5

32

2

34

0

46

5

51

10
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НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти
Бібліотека
НМЦ стандартизації та якості освіти
НМЦ акредитації та ліцензування
НМЦ досліджень, наукових проектів
та програм
20. НМЦ видавничої діяльності
21. НМЦ інформаційно-рекламної та
профорієнтаційної діяльності
22. НМЦ соціально-гуманітарної
взаємодії та організації дозвілля
студентів
23. ННЦ розвитку персоналу та лідерства
24. Бухгалтерія
25. Відділ кадрів
26. Відділ документації та діловодства
27. Спортивний комплекс
28. Експлуатаційно-технічні відділи,
ремонтно-будівельний відділ,
гуртожитки, автогосподарство
ВСЬОГО делегатів
501
100,00%
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2
2
1
2
2
1

0
2
0
2
0
0

2
4
1
4
2
1

0
0
0
0
0
0

2

0

2

0

1

1

2

0

1

1

2

0

3

0

3

0

1
0
0
0
1

0
3
1
2
1

1
3
1
2
2

0
0
0
0
0

0

6

6

0

380
75,85%

43
8,58%

423
_

78
15,57%

12. Затвердити теми дисертацій:
– Процишиної Ольги Юріївни у формулюванні: “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);
– Костеньова Олександра Леонідовича у формулюванні: “Творчовиконавські 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);
– Курильчук Наталії Леонідівни у формулюванні: “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);
– Мареєва Олександра Юрійовича у формулюванні: “Соціальний та
національний аспекти діяльності православної церкви в Україні (1861–
1874 рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
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032 Історія та археологія. (Науковий керівник: Г.М.Надтока, доктор
історичних наук, професор);
– Олійника Івана Дмитровича у формулюванні: “Детермінованість
прекарізації суспільно-політичною ситуацією у сучасній Україні” на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 Філософія.
(Науковий керівник: О.С.Александрова, доктор філософських наук,
професор).
13. Рекомендувати до друку:
– підручник “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: 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.
Друк здійснити за кошти Університету.
– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2019 р., №6 (164) (гол. ред.:
О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.).
Друк здійснити за кошти авторів.
– науковий журнал “Київські історичні студії”, 2019 р., №2(9) (гол.
ред.: В.М.Михайловський, доктор історичних наук, доцент).
Друк здійснити за кошти авторів.
– науковий журнал “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
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
доктор педагогічних наук, доцент.
Друк здійснити за кошти авторів.
– науковий журнал “Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі”,
2019 р., № 4 (гол. ред. О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.).
Друк здійснити за кошти авторів.
– науковий
журнал
“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
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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.
Друк здійснити частково за кошти Університету.
− збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика.
Психологія. Педагогіка”, 2019 р., вип. 32 (гол. ред.: В.О.Огнев’юк,
д. філос. н., професор, акад. НАПН України).
Друк здійснити за кошти авторів.
– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”,
2019 р., №6 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.).
14. Затвердити уточнену тему Савченко Світлани Володимирівни у
формулюванні: “Олена Апанович у науковому та громадському житті
України другої половини ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України. (Науковий
керівник: О.І.Бонь, кандидат історичних наук, доцент).

