
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 27 серпня 2020 року 

 

 

1. Про пріоритетні завдання Університету на 2020-2021 навчальний рік 

в умовах викликів, спричинених COVID-19. 

Доповідач:  

Віктор Олександрович Огнев’юк, 

голова Вченої ради, ректор,  

д. філос. н., проф., акад. НАПН України 

Регламент доповіді: до 30 хв. 

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

обговорення: до 45 хв. 

 

2. Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 н. р. 

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 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 

 

3. Затвердження освітніх програм: 

– Журналістика (нова редакція) (код 061.00.01) (спеціальність: 

061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Міжнародна журналістика (нова редакція) (код 061.00.04) 

(спеціальність: 061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Доповідач: Віталій Олександрович Гандзюк, 

завідувач кафедри журналістики та нових 

медіа, к. н. із соц. комунікацій, доцент 

 

– Математика (нова редакція) (код 111.00.01) (спеціальність: 

111 Математика, галузь знань – 11 Математика та статистика) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Доповідач: Оксана Степанівна Литвин, 

завідувач кафедри комп’ютерних наук і 

математики, к. фіз.-мат. наук,  

ст. наук. співробітник 
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– Фінанси і кредит (нова редакція) (код 072.00.01) (спеціальність: 

072 Фінанси, банківська справа та страхування, галузь знань – 07 Управління 

і адміністрування) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач:  

Ольга Олександрівна Сосновська, 

завідувач кафедри фінансів та економіки, 

д. екон. н., доцент 

 

– Фізична терапія (нова редакція) (код 227.00.04) (спеціальність: 

227 Фізична терапія, ерготерапія, галузь знань – 22 Охорона здоров’я) для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: 

Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді по кожній освітній програмі: до 3 хв. 

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

обговорення: до 30 хв. 

 

4. Затвердження освітньо-професійних програм фахового молодшого 

бакалавра на рівні фахової передвищої освіти: 

– 012.00.01 Дошкільна освіта; 

– 013.00.01 Початкова освіта; 

– 014.11 Середня освіта (Фізична культура); 

– 014.12 Середня освіта (Музичне мистецтво); 

– 014.13 Середня освіта (Образотворче мистецтво); 

– 022.00.02 Графічний дизайн; 

– 024.00.02 Хореографія; 

– 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 

– 072.00.01 Фінанси і кредит; 

– 073.00.05 Організація виробництва; 

– 081.00.01 Право; 

– 231.00.02 Соціальна педагогіка. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Фахового коледжу “Універсум”, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 12 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

5. Затвердження змін до Плану роботи Університету на 2020 рік. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  
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д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

6. Про прикріплення до Університету з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою та призначення наукових 

керівників. 

Співдоповідачі:  

Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент; 

 

Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н.; 

 

Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент; 

 

Тетяна Анатоліївна Медвідь, 

директор Інституту мистецтв, 

к. мист., доцент; 

 

Ірина Євгенівна Руснак, 

директор Інституту філології, 

д. філол. н., професор. 

Регламент доповіді по кожній кандидатурі: до 1 хв. 

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

обговорення: до 15 хв. 

 

7. Затвердження змін у складі редколегії електронного наукового 

видання “Sport Science and Human Health / Спортивна наука та здоров’я 

людини”. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

8. Про уточнення тем дисертацій: 
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– Бульбачинської Ольги Іванівни “Поетика романної прози Євгена 

Гуцала” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія. (Науковий керівник: Т.І.Вірченко, доктор філологічних наук, 

доцент); 

– Вощенко Олени Іванівни “Дискурс прихованого опору в літературі 

українського соцреалізму: моделі художньої реалізації” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

(Науковий керівник: О.В.Єременко, доктор філологічних наук, професор). 

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. Про рекомендацію до розміщення в інституційному репозиторії 

Університету навчального посібника “Я – студент”, 9-е вид., зі змінами 

(В.О.Огнев’юк, О.Б.Жильцов, Н.В.Морзе, Н.М.Віннікова, О.Є.Бондарева, 

Т.Ю.Бєлофастова, О.П.Турунцев, Л.Л.Хоружа; за заг. ред. В.О.Огнев’юка). 

Доповідач: 

Костянтин Юрійович Бацак, 

проректор з науково-методичної, 

соціально-гуманітарної роботи та 

лідерства, к. іст. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

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

обговорення: до 2 хв. 

 

10. Рекомендація до друку: 

– навчального посібника “Європейський простір вищої освіти: 

параметри якості та експертизи” (укл.: Н.Г.Батечко, О.І.Бульвінська, 

О.І.Локшина, Н.В.Мосьпан, О.Б.Проценко, С.О.Сисоєва, І.В.Соколова; за 

ред. С.О.Сисоєвої, д. філос. н., проф., акад. НАПН України), підготовленого у 

рамках Модуля “Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: 

рух України до Європейського Союзу” програми “Erasmus +: Жан Моне” 

(2017–2020 рр.) №587094-ЕРР1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Рецензенти: 

П.Ю.Саух, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України; 

Р.Х.Вайнола, професор кафедри соціальної педагогіки Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор; В.В.Прошкін, професор кафедри комп’ютерних наук і 

математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент. 

Доповідач: Ольга Миколаївна Олексюк, 
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завідувач кафедри музикознавства та 

музичної освіти, д. пед. н., професор 

 

– наукового журналу “Схід / Skhid”, 2020 р., №4 (168), 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 

 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний 

дискурс”, 2020 р. №3(30) (шеф-ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 

НАПН України; гол. ред.: О.В.Горбань, д. філос. н., проф.). Рецензенти: 

Л.В.Горбань, старший науковий співробітник відділу підтримки 

обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, кандидат 

педагогічних наук; В.М.Гладкова, професор кафедри управління Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

 

– електронного наукового видання “Sport Science and Human Health / 

Спортивна наука та здоров’я людини”, 2020 р., №1(3) (гол. ред.: Р.О.Сушко, 

д. н. з фіз. вих. і спорту, доц.). 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

Регламент доповіді по кожному  рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 

 

11. Різне. 

– Затвердження звіту докторантки Хамедової Ольги Анатоліївни, 

кандидата філологічних наук, доцента (спеціальність 035 Філологія) та 

відрахування її з докторантури у зв’язку із закінченням терміну навчання. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи, 

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 1 хв. 

 


