РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 13 червня 2019 року
1. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади завідувачів кафедр:
• завідувача кафедри журналістики та нових медіа Інституту
журналістики – Гандзюка Віталія Олександровича, кандидата наук із
соціальних комунікацій, доцента
• завідувача кафедри психології особистості та соціальних
практик Інституту людини – Сергєєнкову Оксану Павлівну, доктора
психологічних наук, професора
• завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Інституту людини – Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук,
доцента
• завідувача
кафедри
інструментально-виконавської
майстерності Інституту мистецтв – Каблову Тетяну Борисівну, кандидата
мистецтвознавства
• завідувача кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту
мистецтв – Олексюк Ольгу Миколаївну, доктора педагогічних наук,
професора
• завідувача кафедри всесвітньої історії Історико-філософського
факультету – Срібняка Ігоря Володимировича, доктора історичних наук,
професора
• завідувача кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту
– Іванюк Ганну Іванівну, доктора педагогічних наук, професора
• завідувача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Савченка Валентина
Михайловича, доктора медичних наук, професора
• завідувача кафедри управління Факультету інформаційних
технологій та управління – Ільїч Людмилу Миколаївну, доктора економічних
наук, доцента
• завідувача кафедри іноземних мов Факультету права та
міжнародних відносин – Ольшанського Дмитра Валентиновича, кандидата
педагогічних наук, доцента
• завідувача кафедри публічного та приватного права Факультету
права та міжнародних відносин – Орел Лілію Василівну, доктора юридичних
наук, доцента
2. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади завідувачів:
• завідувача науково-дослідної лабораторії освітології – Проценко
Олену Борисівну, кандидата педагогічних наук, доцента
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• завідувача навчально-наукового центру розвитку персоналу та
лідерства – Бреус Юлію Володимирівну, кандидата психологічних наук
3. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади професорів кафедр:
• професора кафедри журналістики та нових медіа Інституту
журналістики – Васьківа Миколу Степановича, доктора філологічних наук,
професора
• професора кафедри журналістики та нових медіа Інституту
журналістики – Семенець Олену Олександрівну, доктора філологічних наук,
професора
• професора кафедри загальної, вікової та педагогічної психології
Інституту людини – Поліщука Валерія Миколайовича, доктора психологічних
наук, професора
• професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Інституту людини – Петрочко Жанну Василівну, доктора педагогічних наук,
професора
• професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Білякович Ліану
Миколаївну, кандидата технічних наук, доцента
• професора кафедри дизайну Інституту мистецтв – Кардаша Олега
Васильовича, доктора технічних наук, професора
• професора кафедри германської філології Інституту філології –
Колесника Олександра Сергійовича, доктора філологічних наук, професора
• професора кафедри світової літератури Інституту філології –
Гальчук Оксану Василівну, доктора філологічних наук, доцента
• професора кафедри української мови Інституту філології –
Овсієнко Людмилу Миколаївну, доктора педагогічних наук, доцента
• професора кафедри української мови Інституту філології –
Стишова Олександра Анатолійовича, доктора філологічних наук, професора
• професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського
факультету – Надтоку Геннадія Михайловича, доктора історичних наук,
професора
• професора кафедри історії України Історико-філософського
факультету – Андрєєва Віталія Миколайовича, доктора історичних наук,
професора
• професора кафедри історії України Історико-філософського
факультету – Гедьо Анну Володимирівну, доктора історичних наук, професора
• професора кафедри історії України Історико-філософського
факультету – Щербака Віталія Олексійовича, доктора історичних наук,
професора
• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Горбаня Олександра Володимировича, доктора філософських наук,
професора

3

• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Ковальчук Наталію Дмитрівну, доктора філософських наук, професора
• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Ломачинську Ірину Миколаївну, доктора філософських наук, професора
• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Паська Ярослава Ігоровича, доктора філософських наук, професора
• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Тура Миколу Григоровича, доктора філософських наук, професора
• професора кафедри філософії Історико-філософського факультету
– Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента
• професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту –
Пономаренко Тетяну Олександрівну, доктора педагогічних наук, професора
• професора кафедри початкової освіти Педагогічного інституту –
Мієр Тетяну Іванівну, доктора педагогічних наук, доцента
• професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Лисенко Олену
Миколаївну, доктора біологічних наук, професора
• професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Хорошуху Михайла
Федоровича, доктора педагогічних наук, доцента
• професора кафедри комп’ютерних наук і математики
Факультету інформаційних технологій та управління – Бушму Олександра
Володимировича, доктора технічних наук, професора
• професора кафедри фінансів та економіки Факультету
інформаційних технологій та управління – Краус Наталію Миколаївну,
доктора економічних наук, доцента
3.1. Відповідно до п.35 Положення про конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників
Університету, затвердженого наказом від 25.04.2019 р. №300, кандидатуру на
посаду професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського
факультету – Козлітіна Володимира Дмитровича, доктора історичних наук,
професора, зняти з розгляду Вченої ради Університету (не з’явився на
засідання, не надав письмової заяви про згоду на обговорення його
кандидатури без його участі).
4. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні
посади:
• наукового
співробітника
науково-дослідної
лабораторії
інформатизації освіти – Варченко-Троценко Лілію Олександрівну,
кандидата педагогічних наук
• старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії
освітології – Ханикіну Наталію Валентинівну, кандидата філологічних наук
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• провідного наукового співробітника навчально-наукового
розвитку персоналу та лідерства – Міляєву Валерію Робертівну,
психологічних наук, професора
• молодшого наукового співробітника навчально-наукового
розвитку персоналу та лідерства – Калюжну Ірину Петрівну
• молодшого наукового співробітника навчально-наукового
розвитку персоналу та лідерства – Капралову Ірину Миколаївну
• молодшого наукового співробітника навчально-наукового
розвитку персоналу та лідерства – Савич Жанну Володимирівну

центру
доктора
центру
центру
центру

5. Визначити ліміти стипендіатів для призначення стипендії:
5.1. За результатами другого семестру 2018-2019 н. р.: загальний ліміт
стипендіатів – у розмірі 45%; стипендіатів-відмінників, яким буде
призначено академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні – 10%, але
не менше одного студента (за наявності претендента).
5.2. Встановити ліміт першокурсників-стипендіатів, яким до першого
семестрового контролю 2019-2020 н. р. буде призначатися академічна
стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до
Університету, у розмірі 45%, за умови, що:
− рейтинговий бал студента при вступі не менше 175 (для вступників
на базі повної загальної середньої освіти);
− рейтинговий бал студента при вступі не менше 27 (для вступників на
базі базової середньої освіти).
5.3. Студентам, що вступили на навчання до Університету на старші
курси стипендія призначається за результатами першого семестрового
контролю 2019-2020 н. р.
6. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету у 2019 році.
7. Звіт О.В.Плющик, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 26.133.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних
наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література та 10.01.06 – теорія
літератури, взяти до уваги та визнати роботу задовільною.
8. 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) філологічних наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська
література та 10.01.06 – теорія літератури.
Відповідальні:
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 15.07.2019 р.
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9. 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 “Київські історичні студії”:
покласти обов’язки:
– головного редактора на В.М.Михайловського, професора кафедри
історії України, доктор історичних наук, доцента;
– заступника головного редактора на В.О.Щербака, професора
кафедри історії України, доктора історичних наук, професора
вивести зі складу:
– Боня Олександра Івановича, доцента кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук,
доцента;
– Голубєва Валентина Федоровича, завідувача Центром спеціальних
сторичних наук і антропології Інституту історії НАН Білорусі, доктора
історичних наук, професора (Білорусь);
– Іванюка Олега Леонідовича, доцента кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук;
– Ковальова Євгена Аркадійовича, доцента кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук;
– Марочка Василя Івановича, головного наукового співробітника
відділу історії України 20–30-х рр. XX ст. Інституту історії України
Національної академії наук України, доктора історичних наук, професора;
– Нагельського Мирослава, професора кафедри нової історії
Історичного інституту Варшавського університету, доктора габілітованого
(Польща);
− Тарнавського Ігоря Станіславовича, доцента кафедри історії
Факультету соціології і права Національного технічного університету
України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,
доктора історичних наук, доцента;
− Трояна Сергія Станіславовича, професора кафедри міжнародних
відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного
університету, доктора історичних наук, професора;
− Смолуху Яноша, професора кафедри античної та середньовічної
культури Академії Ігнаціанум у Кракові, доктора габілітованого, професора
ввести до складу:
– Андрєєва Віталія Миколайовича, професора кафедри історії
України Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора історичних
наук, професора;
– Бачинську Олену Анатоліївну, завідувача кафедри історії України
факультету історії та філософії Одеського національного університету імені
І.І.Мечникова, доктора історичних наук, професора;
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– Бурдо Наталію Борисівну, старшого наукового співробітника
відділу наукових фондів Інституту археології НАН України, кандидата
історичних наук;
– Відейка Михайла Юрійовича, завідувача НДЛ археології Історикофілософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка,
доктора історичних наук, старшого наукового співробітника;
– Котову Надію Сергіївну, провідного наукового співробітника
відділу археології енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАН
України, доктора історичних наук;
– Кривошею Ірину Іванівну, професора кафедри всесвітньої історії та
методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини, доктора історичних наук, професора;
– Рассамакіна Юрія Яковича, старшого наукового співробітника
відділу археології енеоліту – бронзової доби Інституту археології НАН
України, кандидата історичних наук;
– Черемісіна Олександра Вікторовича, професора кафедри філософії
та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного
університету, доктора історичних наук, професора.
–
Ротері Марка (Mark Rothery), старшого викладача історії XVIII–
ХІХ ст. Університету Нортгемптона (Велика Британія), доктора філософії;
– Руссєва Ніколая, професора кафедри філології, історії та суспільних
наук Тараклійського державного університету імені Григорія Цамблака
(Молдова).
•
наукового
журналу
“Інтегровані
комунікації / Integrated
communications”:
зняти обов’язки головного редактора з Л.М.Новохатька, завідувача
кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики,
доктора історичних наук, професора, та покласти їх на О.В.ВоскобойніковуГузєву, завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту
журналістики, доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового
співробітника;
вивести зі складу:
− Валласа Т., професора Університету імені Адама Міцкевича,
доктора габілітованого (Познань, Польща);
− Ворена Р., професора Державного університету св. Іллі, кандидата
наук із політології (Тбілісі, Грузія);
− Ковальчика Р.В., доктора габілітованого, професора Інституту
історії Лодзького університету (Лодзь, Польща);
− Стельмах А., професора Університету імені Адама Міцкевича
доктора габілітованого (Познань, Польща);
− Кравченко С.І., професора Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, доктора наук із соціальних комунікації
(Луцьк, Україна);

7

− Нестеряка Ю.В., професора Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктора наук із державного управління;
− Бєлофастову Т.Ю., доцента кафедри реклами та зв’язків із
громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата
педагогічних наук;
− Гусак О.П., доцента Київського університету імені Бориса
Грінченка кандидата наук із соціальних комунікацій;
− Литвиненка В.В., доцента Київського університету імені Бориса
Грінченка, кандидата наук із соціальних комунікацій
ввести до складу:
− Еспіносу-Мірабет С., професора кафедри філології та комунікацій
факультету туризму Університету Жирони журналіста, доктора з
аудіовізуальної комунікації та реклами (Іспанія);
− Струберг С., професора факультету соціальних наук Університету,
Латвії доктора соціальних наук (Рига, Латвія);
− Гандзюка В.О., завідувача кафедри журналістики та нових медіа
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидата наук із соціальних комунікацій, доцента;
− Георгієвську В.В., доцента кафедри журналістики та нових медіа
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидата наук із соціальних комунікацій;
− Женченко М.І., доцента кафедри видавничої справи та редагування
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, доктора наук із соціальних комунікацій;
− Іващенко В.Л., професора кафедри видавничої справи, заступника
директора Інституту журналістики Київського університету імені Бориса
Грінченка з наукової роботи, доктора філологічних наук, старшого наукового
співробітника;
− Кунанець Н.Е., професора кафедри інформаційних систем і мереж
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного
університету “Львівська політехніка”, доктора наук із соціальних
комунікацій;
− Шпака В.І., професора кафедри видавничої справи Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора
історичних наук;
− Бикову О.М., доцента кафедри журналістики та нових медіа
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидата наук із соціальних комунікацій;
− Досенко А.К., викладача кафедри журналістики та нових медіа
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидата наук із соціальних комунікацій;
− Романюк Н.С., доцента кафедри видавничої справи Інституту
журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата
наук із соціальних комунікацій.
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• електронного наукового видання “Sport Science and Human Health /
Спортивна наука та здоров’я людини”:
ввести до складу:
– Максиміліана Вдовскі, викладача Школи наук про життя
Університету Ковентрі, доктора філософії (Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії);
– Мітата Коза, декана Факультету спортивних наук, професора
Університету Анкари (Турецька Республіка);
– Вільму Сінжине, професора Інституту лідерства та стратегічного
менеджменту Університету Миколаса Ромеріса, доктора філософії,
професора (Литовська Республіка).
10. Рекомендувати до друку:
–
документальну монографію «“Ми виїхали з Сокиринців …”:
подорожі родини Ґалаґанів» (упорядники: М.М.Будзар, Є.А.Ковальов; за
наук. редакцією д. іст. н., професора І.І.Колесник). Рецензенти: Л.І.Буряк,
провідний науковий співробітник відділу теорії та методики бібліографії
Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського, доктор історичних наук, професор; Я.В.Верменич,
завідувач відділу історичної регіоналістики Інституту історії НАН України,
доктор історичних наук, професор.
Видання здійснити за кошти упорядників.
– науковий журнал “Київські історичні студії”, 2019 р., №1(8) (гол.
ред.: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор).
Видання здійснити за кошти Університету.
− науковий журнал “Схід / Skhid”, 2019 р., №3 (161) (гол. ред.:
О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.).
Видання здійснити за кошти авторів.
– науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і
практика”, 2019 р., №2 (59) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., академік
НАПН України).
Видання здійснити за кошти авторів.
– науковий
журнал
“Інтегровані
комунікації / Integrated
communications”, 2019, №7 (гол. ред.: О.В.Воскобойнікова-Гузєва, д. н. із соц.
комунікацій, ст. наук. співробітник). Рецензенти: С.А.Водолазька, доцент
кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук
із соціальних комунікацій, доцент; М.Г.Житарюк, професор кафедри
зарубіжної преси факультету журналістики Львівського національного

9

університету імені Івана Франка, доктор наук із соціальних комунікацій,
професор.
Видання здійснити за кошти Університету.
–
збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика.
Психологія. Педагогіка”, 2019 р., вип. 31 (гол. ред.: В.О.Огнев’юк,
д. філос. н., професор, акад. НАПН України).
Видання здійснити за кошти авторів.
– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”,
2019 р., №4 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.).
– електронне наукове видання “Sport Science and Human Health /
Спортивна наука та здоров’я людини”, 2019 р., №2 (гол. ред.: О.М.Лисенко,
д. біол. н., проф.).
− збірку студентської творчості “Сонячне проміння”, 2019 рік
(літературний редактор: О.М.Башкирова, к. філол. н.).
Видання здійснити за кошти Університету.

