
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 17 грудня 2020 року 

 

 

Вручення атестатів: 

– професора кафедри філософії – Шепетяку Олегу Михайловичу, 

доктору філософських наук, доценту; 

– доцента кафедри комп’ютерних наук і математики – Глушак Оксані 

Михайлівні, кандидату педагогічних наук; 

– доцента кафедри спорту та фітнесу – Кожановій Ользі Сергіївні, 

кандидату наук з фізичного виховання і спорту; 

– доцента кафедри управління – Краус Катерині Миколаївні, 

кандидату економічних наук; 

–  доцента кафедри комп’ютерних наук і математики – Семеняці 

Світлані Олексіївні, кандидату педагогічних наук; 

– доцента кафедри англійської філології та перекладу – Соловей 

Людмилі Сергіївні, кандидату педагогічних наук. 

 

1. Звіт про результати дослідження “Інституалізація «універсального» 

асистента педагога в Україні: дослідження умов реалізації” (термін 

виконання: січень 2019 – червень 2020 р.) кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти Інституту людини спільно зі Всеукраїнським фондом 

“Крок за кроком” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та 

Фонду Відкритого Суспільства (координатори: Ю.М.Найда, директор ВФ 

“Крок за кроком”, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної 

освіти; О.В.Мартинчук, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, 

доктор педагогічних наук, доцент). 

Співдоповідачі:  

Юлія Михайлівна Найда, 

старший викладач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

 

Олена Валеріївна Мартинчук, 

завідувач кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 25 хв. 

 

2. Затвердження Плану роботи Університету на 2021 рік. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент  
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Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 

 

3. Затвердження: 

– Правил прийому до Університету у 2021 році; 

–  Положення про приймальну комісію. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної та 

навчальної роботи,  

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 15 хв. 

Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

4. Затвердження Правил прийому до Фахового коледжу “Універсум” у 

2021 році. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Фахового коледжу “Універсум”, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 

 

5. Затвердження Положення про Ради роботодавців Університету. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15  хв. 

 

6. Затвердження нової редакції Положення про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10  хв. 

 

7. Затвердження нової редакції Положення про наукові школи 

Університету. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
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проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10  хв. 

 

8. Затвердження нової редакції Положення про гуртожитки. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, 

к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 8, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

9. Затвердження кошторису Студентського парламенту на 2021 р. 

Доповідач: Тамара Олександрівна Федик, 

президент Студентського парламенту 

Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

10. Затвердження кошторису Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету на 2021 р. 

Доповідач: Ольга Сергіївна Мусіяченко,  

голова Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Університету 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 

 

11. Затвердження списків голів екзаменаційних та кваліфікаційних 

комісій в Університеті на 2021 р. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

12. Про встановлення квот представництва делегатів від структурних 

підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету у 2021 р. 
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Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

  

13. Затвердження теми дисертації Гриневич Лілії Михайлівни, кандидата 

педагогічних наук, доцента, “Концептуальні засади управління 

реформуванням загальної середньої освіти на національному рівні: реформа 

«Нова українська школа»” на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління 

освітою. 

Доповідач: Лілія Михайлівна Гриневич, 

проректор з науково-педагогічної та 

міжнародної діяльності,  

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 

 

14. Затвердження тем дисертацій: 

зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

– Іваненко Наталії Вольдемарівни “Педагогічний супровід 

пізнавального розвитку дітей шостого року життя засобами цифрових 

технологій” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Науковий керівник: Л.В.Козак, доктор 

педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., професор 

 

зі спеціальності 025 Музичне мистецтво 

– Добролюбова Максима Сергійовича “Українська камерна опера 

кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку, жанрово-стильові 

особливості” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: О.П.Опанасюк, 

доктор мистецтвознавства, доцент). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства,  

к. іст. н., доцент 

 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 
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– Безпалька Богдана Богдановича “Радянська пропаганда у школах 

середньої загальної та професійної освіти Київської області (1932–1939 рр.)” 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

032 Історія та археологія. (Науковий керівник: О.О.Салата, доктор 

історичних наук, професор). 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко, 

завідувач НДЛ археології, 

д. іст. н., ст. наук. співробітник 

 

– Резніка Максима Миколайовича “Борис Грінченко в контексті 

політичного життя України кінця ХІХ – початку ХХ століття” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та 

археологія. (Науковий керівник: В.М.Андрєєв, доктор історичних наук, 

професор). 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

 

–  Трофимченко Анастасії Леонідівни “Реформи шкільної освіти у 

країнах Східної Азії (1970–1990 роки): історико-компаративний аналіз” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та 

археологія. (Науковий керівник: Г.В.Саган, доктор історичних наук, 

професор). 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

зі спеціальності 125 Кібербезпека 

– Кіпчука Феодосія Валентиновича “Технологія інтелектуального 

управління інформаційною безпекою в умовах невизначеності впливу 

дестабілізуючих факторів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий керівник: В.Ю.Соколов, 

кандидат технічних наук); 

– Сукайла Ігоря Олександровича “Методи інтелектуального аналізу і 

розпізнавання даних у системах забезпечення інформаційної безпеки 

держави” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

125 Кібербезпека. (Науковий керівник: Н.В.Коршун, доктор технічних наук, 

доцент); 

– Черненка Романа Миколайовича “Технологія забезпечення 

захисту інформації, що передається відкритими каналами на основі 

удосконалення алгоритмів формування повідомлень” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий 

керівник: А.О.Аносов, кандидат військових наук, доцент). 
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Доповідач: Володимир Леонідович Бурячок, 

завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. тех. н., професор 

Регламент доповіді по кожній темі: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 10 хв. 
 

15. Про зміну наукового керівника Дулі Аліні Володимирівні, 

аспірантці 4 року навчання зі спеціальності 231 Соціальна робота. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 15, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

16. Про призначення наукового керівника Різак Ірині Миколаївні, 

випускниці аспірантури Університету зі спеціальності 13.00.05 – соціальна 

педагогіка. 

 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 16, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

17. Про затвердження складу спеціалізованої вченої ради для 

проведення разового захисту дисертації Косінської Наталії Леонідівни на 

тему “Методика формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів 

музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки” на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 01 Освіта (Освіта/Педагогіка) за 

спеціальністю 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки).  

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 17, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

18. Рекомендація до друку: 

 – збірника наукових праць викладачів і студентів Київського 

університету імені Бориса Грінченка до 160-х роковин Шевченкової смерті 

“Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на 
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межі ХІХ – ХХ століть” (автори: О.Болдар, М.Будзар, О.Вернигоренко, 

О.Іванюк, П.Іщенко, Є.Ковальов, Д.Ремінна, К.Топчій; за ред. М.Будзар, 

к. філос. н., доц.). Рецензенти: Л.І.Буряк, провідний науковий співробітник 

відділу теорії та методики біобібліографії 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; 

– наукового журналу “Схід / Skhid”, 2020 р., №6 (170), серія 

“Історичні науки” (гол. ред.: О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; 

В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 

Доповідач: 

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

– збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, 2020 р., вип. 34 (гол. ред.: С.П.Паламар, к. пед. н., 

ст. наук. співроб.). 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. пед. н., доцент 

 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2020 р., №2(10) (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  

Володимир Леонідович Бурячок, 

завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. техн. н., професор 

 

− електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2020 р., спецвипуск “Педагогічна вища освіта 

України: аналіз і дослідження” (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл.-

коресп. НАПН України). 

Доповідач:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 18, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

19. Різне. 

– Про зміни у складі спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03. 
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Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 


