
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 24 вересня 2020 року 

 

 

1. Про підсумки вступної кампанії 2020 року. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 40 хв. 

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

обговорення: до 45 хв. 

 

2. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 

– професора кафедри філософії Історико-філософського факультету 

Шепетяку Олегу Михайловичу, доктору філософських наук, доценту. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

– доцента кафедри англійської філології та перекладу Інституту 

філології Соловей Людмили Сергіївни, кандидату педагогічних наук. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

– доцента кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління Глушак Оксані Михайлівні, 

кандидату педагогічних наук; 

– доцента кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління Семеняці Світлані Олексіївні, 

кандидату педагогічних наук; 

– доцента кафедри управління Факультету інформаційних технологій 

та управління Краус Катерині Миколаївні, кандидату економічних наук. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 

 

– доцента кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту Кожановій Ользі Сергіївні, кандидату наук з 

фізичного виховання і спорту. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 
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декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 3 хв. 

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

обговорення, процедуру голосування: до 25 хв. 

 

3. Затвердження нових редакцій освітніх програм: 

– Управління електронним навчанням у міжкультурному 

просторі (код 073.00.03) (спеціальність: 073 Менеджмент, галузь знань – 

07 Управління і адміністрування) для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

Доповідач: Наталія Вікторівна Морзе, 

професор кафедри комп’ютерних наук і 

математики, д. пед. н., професор,  

чл.-кор. НАПН України 

 

– Історія та археологія (код 032.00.01) (спеціальність: 032 Історія та 

археологія, галузь знань – 03 Гуманітарні науки) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Філософія (код 033.00.01) (спеціальність: 033 Філософія, галузь 

знань – 03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова, 

декан Історико-філософського факультету, 

д. філос. н., професор 

 

– Право (код 081.00.01) (спеціальність: 081 Право, галузь знань – 

08 Право) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач:  

Наталія Артурівна Сергієнко, 

старший викладач кафедри публічного та 

приватного права, к. юрид. н. 

 

– Регіональні студії (код 291.00.02) (спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, галузь знань – 

29 Міжнародні відносини) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Суспільні комунікації (код 291.00.01) (спеціальність: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, галузь 

знань – 29 Міжнародні відносини) для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

Доповідач: Ігор Володимирович Жалоба, 
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завідувач кафедри міжнародних відносин та 

міжнародного права, д. іст. н., професор 

Регламент доповіді по кожній програмі: до 3 хв. 

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

обговорення: до 25 хв. 

 
4. Затвердження: 

– Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної 

діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу “Універсум” “Лідер 

року”; 

– Переліку показників та вагових коефіцієнтів рейтингового 

оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Фахового 

коледжу “Універсум” “Лідер року – 2020”. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Фахового коледжу “Універсум”, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

5. Затвердження: 

– Положення про Аналітичний центр “ОсвітАналітика” Університету; 

– кількісного та персонального складу Наглядово-експертної ради 

Аналітичного центру “ОсвітАналітика”. 

Співдоповідачі:  

Лілія Михайлівна Гриневич, 

проректор з науково-педагогічної та 

міжнародної діяльності, к. пед. н., доцент; 

 

Іван Іванович Шемелинець,  

директор Аналітичного центру 

“ОсвітАналітика”, к. юрид. н., доцент 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

6. Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету за 2019-2020 н. р. та затвердження 

Планів підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) на 2020-

2021 н. р. 

Співдоповідачі:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент; 
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Юлія Володимирівна Бреус, 

завідувач ННЦ розвитку персоналу  

та лідерства, к. психол. н. 

Регламент доповіді: до 10 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

7. Затвердження:  

1) робочих навчальних програм курсів у межах Програми підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників 

Університету: 

– “Лідерство як нова освітня парадигма” (у межах лідерського модуля); 

– “Головне про ділову комунікацію. Що варто знати кожному?” 

(дистанційний курс у межах лідерського модуля); 

– “Цифрова компетентність викладача” (у межах модуля з ІКТ); 

– “Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної 

діяльності науковця” (у межах дослідницького модуля); 

2) програми тренінгового курсу “Мій університет Грінченка” для 

працівників усіх підрозділів Університету з метою поширення корпоративної 

культури. 

Доповідач: Юлія Володимирівна Бреус, 

завідувач ННЦ розвитку персоналу  

та лідерства, к. психол. н. 

Регламент доповіді: до 7 хв. 

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

обговорення: до 10 хв. 

 

8. Затвердження наукових керівників аспірантам першого року 

навчання. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

9. Про затвердження складу спеціалізованих вчених рад для 

проведення разових захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Науки про 

освіту (Освітні, педагогічні науки):  

– Бровко Катерини Андріївни на тему “Формування корпоративної 

культури студентів у освітньому середовищі Університету”; 
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– Сопової Дани Олегівни на тему “Академічна чесність як складова 

професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського 

союзу”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

10. Про державну реєстрацію змін до відомостей про структурний 

підрозділ юридичної особи (зміна виду основної діяльності за КВЕД), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Фахового коледжу “Універсум”, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 2 хв. 

 

11. Затвердження Положення про Польський культурно-освітній центр. 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата, 

завідувач кафедри історії України, 

д. іст. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

12. Затвердження переліку навчальних дисциплін Університету, які 

викладатимуться англійською мовою у 2020-2021 н. р. 

Співдоповідачі: 

Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент; 

 

Ігор Андрійович Грицяк, 

декан Факультету права та міжнародних 

відносин, д. н. з держ. упр., професор 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 12, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
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13. Затвердження змін у складі редколегії електронного наукового 

видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 13, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

14. Про внесення уточнень до: 

– Положення про організацію освітнього процесу в Університеті; 

– Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук в Університеті. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 14, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 

 

15. Рекомендація до друку: 

– монографії “Структурно-семантичні типи та функції імперативних 

висловлень у публіцистичному і офіційно-діловому стилях” (автори: 

М.О.Вінтонів, д. філол. н., проф.; К.О.Бортун, к. філол. н.). Рецензенти: 

Т.Є.Масицька, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

української мови Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; М.І.Навальна, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри документознавства Університету Григорія Сковороди в Переяславі; 

О.О.Новікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

– навчального посібника “Історія зарубіжної літератури ХІХ століття: 

доба реалізму” (автор: Т.І.Тверітінова, к. філол. н., доц.). Рецензенти: 

Е.М.Свенцицька, завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики 

навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського 

національного університету імені В.І.Вернадського, доктор філологічних 

наук, професор; О.О.Нагачевська, директор Навчально-наукового інституту 

лінгвістики та психології Київського міжнародного університету, кандидат 

філологічних наук, доцент. 

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 

завідувач кафедри світової літератури, 
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к. філол. н., професор 

 

– навчального посібника “Філософія політики” (автори: 

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; О.В.Горбань, д. філос. н., проф. 

Г.А.Лавриненко, к. політ. н.). Рецензенти: О.П.Дзьобань, професор кафедри 

філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

доктор філософських наук, професор; М.В.Примуш, професор кафедри 

політології та державного управління Донецького національного 

університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор. 

Доповідач: Оксана Олексіївна Салата,  

завідувач кафедри Історії України,  

д. іст. н., професор 

 

– навчальний посібник “Вища математика для бакалаврів економічних 

спеціальностей” (Частина І) (автор В.В.Прошкін, д. пед. н., доцент). 

Рецензенти: М.В.Працьовитий, декан Фізико-математичного факультету 

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор 

фізико-математичних наук, професор; М.М.Семко, завідувач кафедри вищої 

математики Університету державної фіскальної служби України, доктор 

фізико-математичних наук, професор. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 

 

– наукового фахового видання “Освітологія”, 2020 р., Вип. ІХ 

(головні редактори: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України; 

Т.Левовицький, д. ґабіліт., проф., іноземн. член НАПН України). Рецензенти: 

Л.М.Калініна, завідувач лабораторії управління освітніми закладами 

Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 

В.П.Вембер, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені 

Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

– наукового фахового видання “Неперервна професійна освіта: теорія 

і практика”, 2020 р., №3(64) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., 

академік НАПН України). Рецензенти: В.В.Прошкін, професор кафедри 

комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та 

управління Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент; Г.П.Чорнойван, учений секретар Інституту вищої 

освіти НАПН України, кандидат педагогічних наук. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 
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– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2020 р., №9, том 1 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  

Володимир Леонідович Бурячок, 

завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. техн. н., професор 

Регламент доповіді по кожному  рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 15, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 8 хв. 

 

16. Різне. 

– Затвердження рішень, ухвалених вченими радами 

інститутів/факультетів, щодо внесення змін до освітніх (освітньо-

професійних і освітньо-наукових) програм. 

Співдоповідачі:  

Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент; 

 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 

– Про зміну наукових керівників аспіранткам спеціальності 

025 Музичне мистецтво М.І.Куліш та Т.І.Давлатовій. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 


