
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 серпня 2019 року 

 

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

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо підсумків 

вступної кампанії 2019 року взяти до відома. 

1.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів / 

факультетів, педагогічної ради Університетського коледжу результати 

вступної кампанії 2019 року. 

Відповідальні:  

директори інститутів/коледжу, 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.10.2019 р. 

 

1.3. Розробити план оновлення та започаткування освітніх програм. 

1.4. Розробити план профорієнтаційної роботи кожного структурного 

підрозділу на 2019-20 н. р. 

      Відповідальні: 

директори інститутів/коледжу, 

декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 15.10.2019 р. 

 

1.5. Розробити рекламні матеріали для проведення вступної кампанії у 

2019-20 н. р. 

      Відповідальна: Т.О.Даценко.  

Термін виконання: до 01.11.2019 р. 

 

2.1. Відповідно до п.42 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України 

від  23  березня 2016 р. №261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ  від 03.04.2019 №283), та п.2.12 Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті (наказ 

від 31.05.2019 №388), на підставі висновків кафедр української мови 

(протокол №14 від 26.07.2019 р.), української літератури і компаративістики 

(протокол №18 від 25.07.2019 р.) Інституту філології; кафедр загальної, 

вікової та педагогічної психології (протокол №9 від 27.08.2019 р.), 

практичної психології (протокол №7 розширеного засідання від 

23.08.2019 р.) Інституту людини зарахувати до докторантури з 01 вересня 

2019 р.: 

• Грипас Оксану Юріївну, кандидата філологічних наук, доцента, 

(спеціальність 035 Філологія; спеціалізація – українська мова) – за кошти 

місцевого бюджету; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
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• Динниченко Тетяну Анатоліївну, кандидата філологічних наук 

(спеціальність 035 Філологія; спеціалізація – теорія літератури) – за кошти 

місцевого бюджету; 

• Ліхоманову Наталю Олександрівну, кандидата філологічних наук 

(спеціальність 035 Філологія; спеціалізація  – теорія літератури) – за кошти 

місцевого бюджету; 

• Литвиненко Олену Олександрівну, кандидата психологічних наук 

(спеціальність 053 Психологія; спеціалізація – педагогічна та вікова 

психологія) – за кошти місцевого бюджету; 

• Каліщук Світлану Миколаївну, кандидата психологічних наук, 

доцента (доцент Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») 

(спеціальність 053 Психологія; спеціалізація – педагогічна та вікова 

психологія) – за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

2.2. Призначити докторантам наукових консультантів: 

– Грипас Оксані Юріївні – професора кафедри української мови 

Інституту філології Вінтоніва Михайла Олексійовича, доктора 

філологічних наук, професора; 

– Динниченко Тетяні Анатоліївні – професора кафедри світової 

літератури Інституту філології Гальчук Оксану Василівну, доктора 

філологічних наук, доцента;  

– Ліхомановій  Наталі Олександрівні – завідувача кафедри української 

літератури і компаративістики Інституту філології Бровко Олену 

Олександрівну, доктора філологічних наук, професора; 

– Литвиненко Олені Олександрівні – завідувача кафедри практичної 

психології Лозову Ольгу Миколаївну, доктора психологічних наук, 

професора; 

– Каліщук Світлані Миколаївні – завідувача кафедри загальної, вікової 

та педагогічної психології Інституту людини Сергєєнкову Оксану Павлівну, 

доктора психологічних наук, професора. 

 

3.1. Відповідно до пп. 34-36 Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах), затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 

України від  23  березня 2016 р. №261 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ  від 03.04.2019 №283), згідно з Розділом V Положення про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук в Університеті (наказ від 31.05.2019 №388), на підставі рішення вченої 

ради Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту (протокол №9 від 

28.05.2019 р.) прикріпити до Університету з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою терміном до п’яти років 

старшого викладача кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту Бірючинську Світлану Віталіївну 

(спеціальність 017 Фізична культура і спорт). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
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3.2. Призначити Білецьку Вікторію Вікторівну, завідувача кафедри 

спорту та фітнесу, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента, 

науковим керівником С.В.Бірючинської. 

 

4. Затвердити зміни у структурі Університету з 01.09.2019 р., а саме: 

• створити: 

– в Інституті післядипломної педагогічної освіти – кафедру освітнього 

лідерства; 

– у науково-методичному центрі стандартизації та якості освіти –  

відділ підготовки іноземних громадян; 

– у науково-дослідній лабораторії інформатизації освіти – центр 

технологій дистанційного навчання; 

– у науково-дослідній лабораторії інформатизації освіти – центр 

розвитку цифрової компетентності; 

– гуртожиток №3 

• ліквідувати в Інституті післядипломної педагогічної освіти: 

– науково-методичний центр дошкільної та початкової освіти; 

– науково-методичний центр природничо-математичної освіти і 

технологій; 

– науково-методичний центр гуманітарної освіти та виховання. 

 

5. Відповідно до вимог п.6 Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 

15.01.2018 р. №32 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06 лютого 2018 р. за №148/31600), затвердити зміни у складі редколегій: 

• наукового журналу “Освітологія” 

вивести зі складу: 

– Грищук Юлію, наукового співробітника НДЛ освітології (випусковий 

редактор) 

ввести до складу: 

– Ханикіну Наталію, старшого наукового співробітника НДЛ 

освітології, кандидата філологічних наук, та покласти на неї обов’язки 

випускового редактора 

• наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”  

ввести до складу: 

– Пліогу Василікі, викладача факультету початкової освіти 

Салоницького університету імені Аристотеля, координатора освітніх програм 

Столичного коледжу м. Салоніки, доктора з освітніх наук (PhD) (Республіка 

Греція);  

– Теодоту Євгенію, старшого викладача факультету дошкільної освіти 

Школи освіти громади імені Дж. Касса Університету Східного Лондону, 

доктора з освітніх наук (PhD) (Велика Британія); 
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– Пападопулоса М. Ісаака, викладача факультету освіти, гуманітарних 

та соціальних наук Європейського університету Кіпру, доктора з прикладної 

лінгвістики та мовної освіти (PhD) (Республіка Кіпр); 

– Хархулу Ярослава, заступника директора Інституту педагогічних 

наук Єзуїтського університету Ігнатіанум у Кракові, доктора з гуманітарних 

наук у галузі соціології (PhD) (Республіка Польща); 

– Немеця Ростислава, професора теологічного факультету 

Трнавського університету у Трнаві, доктора з філософії (PhD) (Словацька 

Республіка) 

• наукового фахового електронного видання “Освітологічний 

дискурс” 

вивести зі складу: 

– Ошуркевич Наталію, молодшого наукового співробітника НДЛ 

освітології (випусковий редактор) 

ввести до складу: 

– Хархулу Ярослава, заступника директора Інституту педагогічних 

наук Єзуїтського університету Ігнатіанум у Кракові, доктора з гуманітарних 

наук у галузі соціології (PhD) (Республіка Польща); 

– Яблонського Аркадія, професора Інституту соціології Люблінського 

католицького університету, доктора габілітованого з гуманітарних наук у 

галузі соціології (Республіка Польща); 

– Ханикіну Наталію, старшого наукового співробітника НДЛ 

освітології, кандидата філологічних наук, та покласти на неї обов’язки 

випускового редактора. 

 

6. Звіти О.А.Венгловської, вченого секретаря спеціалізованої вченої 

ради К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 

13.00.05 – соціальна педагогіка, та І.В.Горпинченко, вченого секретаря 

спеціалізованої вченої ради К 26.133.02 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – 

всесвітня історія, взяти до уваги та визнати роботу спецрад задовільною. 

 

7. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про 

перереєстрацію спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду 

та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня: 

– кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка; 

– кандидата історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – історія 

України, 07.00.02 – всесвітня історія. 
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8. На виконання п.15 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах), затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України 

від  23 березня 2016 р. №261 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  

від 03.04.2019 №283), закріпити за кафедрами Університету спеціальності 

(ліцензовані наказом МОНУ від 24.04.2019 р. №356-л), за якими 

здійснюється підготовка в аспірантурі Університету, зокрема для звітування 

здобувачів вищої освіти щодо виконання індивідуальних планів наукової 

роботи, затвердження тем дисертацій, призначення наукових керівників 

тощо:  
Спеціальність 

(шифр, назва) 

Випускова 

кафедра спеціальності відповідно 

до ліцензійної справи 

017 Фізична культура і спорт спорту та фітнесу 

051 Економіка фінансів та економіки 

125 Кібербезпека інформаційної та кібернетичної безпеки 

 

9. Рекомендувати до друку: 

– монографію “Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, 

семантика, поетика” (автор А.В.Гайдаш, к. філол. н., доц.; за наук. ред. 

Н.О.Висоцької, д. філол. н., проф.). Рецензенти: О.Є.Бондарева, професор 

кафедри української літератури та компаративістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор; С.О.Філоненко, 

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 

літературознавства Бердянського державного педагогічного університету, 

доктор філологічних наук, професор; А.А.Степанова, професор кафедри 

англійської філології та перекладу Університету імені Альфреда Нобеля, 

доктор філологічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– навчальний посібник “Інформаційне право” (автор А.Ю.Нашинець-

Наумова, д. юрид. н., доцент). Рецензенти: О.І.Нікітенко, завідувач кафедри 

публічно-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного 

університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України; 

О.П.Світличний, професор кафедри цивільного та господарського права 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор юридичних наук, доцент; Д.Г.Севрюков, професор кафедри теорії 

права та держави Юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– навчальний посібник “Аналіз та інтерпретація художнього тексту” 

(видання друге, доповнене) (автор Ю.В.Вишницька, д. філол. н., доцент). 

Рецензенти: О.С.Аннєнкова, професор кафедри світової літератури і 

компаративістики Національного педагогічного університету імені 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
http://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/apirantam/nakaz_litsenzuvannia-2019.pdf
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М.П.Драгоманова, доктор філологічних наук, професор; Т.М.Михайлова, 

молодший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка 

НАН України, кандидат філологічних наук.  

Видання частково здійснити за кошти Університету. 

 

− науковий журнал “Схід / Skhid”, 2019 р., №4 (162) (гол. ред.: 

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

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

− електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2019 р., спецвипуск “Нові педагогічні підходи у 

STEAM освіті” (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл. - коресп. НАПН 

України). 

 

10.1. Затвердити рішення, ухвалені вченою радою Факультету 

інформаційних технологій та управління (протокол №8 від 27.08.2019 р.), про 

оновлення освітніх програм (на виконання Угоди про співпрацю з КМДА і 

ГО “СМАРТ СІТІ ХАБ”; відповідно до вимог стандарту вищої освіти для 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки) для першого (бакалаврського) 

(“Інформатика” для спеціальності 122  Комп’ютерні науки; “Безпека 

інформаційно-комунікаційних систем” для спеціальності 125 Кібербезпека; 

“Економіка міста. Урбаністика” для спеціальності 051  Економіка) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти (“Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем” для спеціальності 125 Кібербезпека; “Інформаційно-

аналітичні системи” для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). 

 

10.2. Затвердити освітньо-професійну програму для підготовки 

іноземних громадян на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – Мова 

і література (англійська) (код 035.04.01) (спеціальність: 035 Філологія; 

галузь знань – 03 Гуманітарні науки). 

 

10.3. Відповідно до пп.7.2 і 3.8 Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, затвердити звіт 

докторантки Шовкопляс Галини Євгенівни, кандидата філологічних наук, 

доцента (спеціальність 035 Філологія), та відрахувати її з докторантури у 

зв’язку із закінченням терміну навчання. 

 

10.4. Затвердити уточнену тему дисертації аспірантки Університету 

Сало Ганни Вікторівни у формулюванні: “Антропологічні смисли релігійно-

філософського дискурсу української діаспори (20-ті роки ХХ – початок ХХI 

століття)” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. 

 


