
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 26 листопада 2020 року 

 

Представлення нових членів Вченої ради Університету. Підписання 

зобов’язання члена Вченої ради. 

 

1. Балотування щодо присвоєння вчених звань: 

– професора кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління Лойко Валерії Вікторівні, доктору 

економічних наук, доценту; 

– професора кафедри комп’ютерних наук і математики 
Факультету інформаційних технологій та управління Прошкіну Володимиру 

Вадимовичу, доктору педагогічних наук, доценту; 

– доцента кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління Казак Оксані Олексіївні, кандидату 

економічних наук; 

– доцента кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління Смирновій-Трибульскій Євгенії 

Миколаївні, доктору педагогічних наук. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 

 

– доцента кафедри журналістики та нових медіа Інституту 

журналістики Биковій Ользі Миколаївні, кандидату наук із соціальних 

комунікацій. 

Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 

директор Інституту журналістики, 

к. пед. н., доцент 

 

– доцента кафедри іноземних мов і методик їх навчання 
Педагогічного інституту Кошарній Наталії Володимирівні, кандидату 

педагогічних наук. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. пед. н., доцент 

 

– доцента кафедри мовно-літературної освіти Інституту 

післядипломної освіти Івашньовій Світлані Володимирівні, кандидату 

педагогічних наук. 

Доповідач:  

Михайло Федорович Войцехівський, 

директор Інституту післядипломної освіти, 

к. пед. н., доцент 
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Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 3 хв. 

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

обговорення, процедуру голосування: до 30 хв. 

 

2. Затвердження нової редакції освітньої програми Державне 

управління (код 281.00.01) (спеціальність: 281 Публічне управління та 

адміністрування, галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування) 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Тетяна Вадимівна Поспєлова, 

професор кафедри управління, 

д. н. з держ. управління, доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

3. Про нагородження: 

 медаллю Бориса Грінченка “За служіння людині, громаді, 

суспільству”: 

– Яременка Василя Васильовича, провідного наукового 

співробітника кафедри української літератури, компаративістики і 

грінченкознавства Інституту філології, кандидата філологічних наук, 

професора 

Доповідач: Ірина Євгенівна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

 медаллю Бориса Грінченка “За особистий внесок у розвиток 

Університету”: 

– Михацької Алли Валер’янівни, декана Факультету інформаційних 

технологій та управління, кандидата педагогічних наук 

Доповідач: 

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., проф., 

член-кор. НАПН України 

 

– Плугатар Людмили Олександрівни, завідувача дошкільного 

відділення Фахового коледжу “Універсум” 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Фахового коледжу “Універсум”, 

д. пед. н., доцент 

 

– Русавського Юрія Андрійовича, головного інженера ремонтно-

будівельного відділу 
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 нагрудним знаком “За служіння Університету” за багаторічну 

сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток Університету: 

–  Богдан Галіни Іванівни, начальника експлуатаційно-технічного 

відділу Інституту післядипломної освіти. 

Доповідач:  

Олександр Петрович Турунцев, 

проректор з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв.  

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

обговорення: до 7 хв. 

 

4. Про призначення іменної стипендії Бориса Грінченка: 

– Бабичу Олександру Миколайовичу, студенту ІІІ курсу (КБб-1-18-

4.0д) Факультету інформаційних технологій та управління; 

– Бердичевській Катерині Юріївні, студентці ІІІ курсу (СРб-1-18-

4.0д) Інституту людини; 

– Дець Ірині Петрівні, студентці ІІІ курсу (ФУб-1-18-4.0д) Інституту 

філології; 

– Жмак Лії Володимирівні, студентці IV курсу (ДОб-1-17-4.0д) 

Педагогічного інституту; 

– Кабаковій Катерині Валеріївні, студентці ІІІ курсу (ДЗб-2-18-4.0д) 

Інституту мистецтв; 

– Мартьяновій Яні Василівні, студентці ІV курсу (ІСб-2-17-4.0д) 

Історико-філософського факультету; 

– Потапову Дмитру Костянтиновичу, студенту V курсу (МВб-1-20-

1.4д) Факультету права та міжнародних відносин; 

– Романенко Єлизаветі Сергіївні, студентці ІІІ курсу (РСРб-1-18-4.0д) 

Інституту журналістики; 

– Руденко Дар’ї Миколаївні, студентці ІV курсу (ФТЕб-1-17-4.0д) 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту; 

– Шумак Зої Анатоліївні, студентці ІІІ курсу (ВСмс-1-18-4.0д) 

Фахового коледжу “Універсум”. 

Співдоповідачі: директори/декани 

інститутів/факультетів/коледжу 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв. 

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

обговорення: до 11 хв. 

 

5. Про визначення ліміту стипендіатів.  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

та навчальної роботи, 

к. пед. н., доцент 
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Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

6. Про призначення другого керівника здобувачу наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Шаповал Ользі 

Володимирівні. 

Співдоповідачі: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор; 

 

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

7. Затвердження тем дисертацій: 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

– Косенчук Юлії Геннадіївни “Тенденції реформування шкільної 

освіти у Фінляндській Республіці (кінець ХХ – початок ХХІ століть)” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. (Науковий керівник: Г.І.Іванюк, доктор педагогічних наук, 

професор); 

– Скуратовської Марії Олександрівни “Формування готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до концертно-виконавської 

діяльності у закладах позашкільної мистецької освіти” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

(Науковий керівник: О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа,  

завідувач кафедри теорії та історії 

педагогіки, д. пед. н., професор 

 

зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 

– Кузіної Оксани Тадеївни “Формування пізнавальної активності у 

дітей шостого року життя засобами медіа” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Науковий 

керівник: Т.О.Пономаренко, доктор педагогічних наук, професор). 

Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 

завідувач кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., професор 

 

зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 
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– Волощенка Юрія Миколайовича “Соматичні рухи як засіб розвитку 

координаційних здібностей студентів” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий 

керівник: О.М.Поляничко,  кандидат психологічних наук, доцент). 

Доповідач: Вікторія Вікторівна Білецька, 

завідувач кафедри спорту та фітнесу, 

к. н. фіз. вих. і спорту, доцент 

 

– Каюн Олександри Володимирівни “Фізичне виховання студентів 

засобами ментального фітнесу” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. (Науковий керівник: 

В.В.Білецька, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент); 

– Комоцької Оксани Сергіївни “Формування стилю діяльності 

тренерів у системі підготовки юних баскетболістів” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт. 

(Науковий керівник: Р.О.Сушко, доктор наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент). 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

 

зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

– Гуньки Анни Миколаївни “Графічна спадщина Івана Їжакевича в 

мистецькому просторі України кінця ХІХ – першої половини ХХ століть” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. (Науковий 

керівник: В.В.Михалевич, кандидат культурології, доцент); 

– Стрельцової Світлани Вікторівни “Трансформації образно-

символічної мови у графіці Олега Денисенка” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація. (Науковий керівник: В.В.Михалевич, кандидат 

культурології, доцент). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства,  

к. іст. н., доцент 

 

– Дєточки Ольги Михайлівни “Мистецтво тонкої кераміки 

Великобританії кінця XVIII – початку XX століть: основні художньо-

промислові центри, специфіка формотворення та декорування” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче 
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мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. (Науковий керівник: 

О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, професор). 

Доповідач: Олег Васильович Кардаш, 

професор кафедри дизайну,  

д. тех. н., професор 

 

зі спеціальності 035 Філологія 

– Максимець Вікторії Олександрівни “Дискурс жіночої екзистенції у 

творчості Оксани Драгоманової і Цань Сюе: моделі художньої репрезентації” 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія. (Науковий керівник: О.В.Гальчук, доктор філологічних наук, 

доцент). 

Доповідач: Юрій Іванович Ковбасенко, 

завідувач кафедри світової літератури, 

к. філол. н., професор 

 

– Попової Марії Дмитрівни “Трансформація естетичних практик 

китайської лірики (на прикладі творчості «туманних поетів»)” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

(Науковий керівник: А.С.Брацкі, доктор філологічних наук). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

 

– Шаповал Ольги Володимирівни “Міметичні лексеми східних мов: 

цифрові засоби ідентифікації” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Наукові керівники: 

Р.К.Махачашвілі, доктор філологічних наук, доцент; Ху Жунсі, кандидат 

педагогічних наук). 

Доповідач: Ганна Вадимівна Чеснокова, 

професор кафедри англійської філології  

та перекладу, к. філол. н., професор 

 

зі спеціальності 051 Економіка 

– Руденко Валентини Сергіївни “Розвиток соціальної підсистеми 

економічної безпеки міста” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 051 Економіка. (Науковий керівник: В.В.Лойко, доктор 

економічних наук, доцент). 

Доповідач: Андрій Юрійович Рамський, 

професор кафедри фінансів та економіки, 

д. екон. н., доцент 

Регламент доповіді по кожній темі: до 1 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 
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8. Про уточнення теми дисертації Семіха Кая “Місто як міф в 

українській і турецькій прозі доби постмодернізму: особливості 

національних варіантів” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: О.В.Гальчук, доктор 

філологічних наук, доцент). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

9. Рекомендація до друку: 

– монографії “Дослідження виробів та технологій трипільської 

культури” (автор Т.Ю.Гошко, к. іст. н., ст. наук. співр.). Рецензенти: 

С.В.Іванова, провідний науковий співробітник відділу археології Криму та 

Північно-Західного Причорномор’я Інституту археології Національної 

академії наук України, доктор історичних наук; В.І.Клочко, завідувач 

кафедри археології факультету гуманітарних наук Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”, доктор історичних наук, 

професор. 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко, 

завідувач НДЛ археології,  

д. іст. н., ст. наук. співробітник 

 

– навчального посібника “Ринок цінних паперів у питаннях і 

відповідях” (автори: А.Ю.Рамський, д. екон. н., доц..; Ю.М.Жукова, 

к. екон. н., доц..; С.М.Обушний, к. екон. н.). Рецензенти: В.В.Храпкіна, 

професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”, доктор економічних наук, 

професор; Л.С.Морозова, професор кафедри фінансів Київського 

національного торговельно-економічного університету, доктор економічних 

наук, професор. 

Доповідач:  

Валентина Миколаївна Гладкова, 

професор кафедри управління, 

д. пед. н., професор 

 

– навчального посібника “Reading Critically in English” (автор 

І.А.Редька, к. філол. н.). Рецензенти: О.М.Ільченко, завідувач кафедри 

іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов 

НАН України, доктор філологічних наук, професор; Н.П.Ізотова, професор 

кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора 
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О.М.Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, 

доктор філологічних наук, доцент; А.В.Гайдаш, завідувач кафедри 

германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат філологічних наук, доцент. 

Доповідач: Ганна Вадимівна Чеснокова, 

професор кафедри англійської філології  

та перекладу, к. філол. н., професор 

 

– навчально-методичного посібника “Вокальні твори українських 

композиторів кінця XIX – початку XXI століття” (автори: Ю.В.Мережко, 

к. пед. н.; Г.Б.Шепеленко). Рецензенти: Н.А.Овчаренко, професор кафедри 

методики музичного виховання, співу та хорового диригування 

Криворізького державного педагогічного університету, доктор педагогічних 

наук, професор; Г.М.Падалка, професор кафедри педагогіки мистецтва та 

фортепіанного виконавства Факультету мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: Тетяна Анатоліївна Медвідь, 

директор Інституту мистецтв, 

к. мист., доцент 

 

– електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2020 р., №9 (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., 

чл.-кор. НАПН України); 

– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2020 р., №4(65) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., академік 

НАПН України). Рецензенти: Н.В.Мосьпан, професор кафедри англійської 

філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені 

Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент; Н.О.Дівінська, 

завідувач сектору науково-видавничої роботи відділу науково-методичного 

забезпечення підвищення якості освіти Державної наукової установи 

“Інститут модернізації змісту освіти”, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник; 

– наукового журналу “The Modern Higher Education Review”, 2020 р., 

Вип. 5 (гол. ред.: Т.Л.Лях, к. пед. н., доц.). Рецензенти: Н.І.Мачинська, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор 

педагогічних наук, доцент; В.Є.Ромашенко, доцент кафедри гуманітарних 

дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України (м. Маріуполь), 

кандидат педагогічних наук. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді по кожному рукопису: до 1 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 

 

10. Різне. 

– Про внесення змін до списку голів екзаменаційних (кваліфікаційних) 

комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до 

вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за 

освітнім рівнем магістр.  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

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

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 


