РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 24 вересня 2020 року
1.1. Інформацію О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та
навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо підсумків
вступної кампанії 2020 року взяти до відома.
1.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів /
факультетів, педагогічної ради Фахового коледжу “Універсум” результати
вступної кампанії 2020 року.
Відповідальні:
директори інститутів/коледжу,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 15.10.2020 р.
1.3. Розробити план оновлення та започаткування освітніх програм.
1.4. Розробити план профорієнтаційної роботи кожного структурного
підрозділу на 2021-2022 н. р.
Відповідальні:
директори інститутів/коледжу,
декани факультетів, завідувачі кафедр.
Термін виконання: до 15.10.2020 р.
1.5. Розробити рекламні матеріали для проведення вступної кампанії у
2020-2021 н. р.
Відповідальна: Т.О.Даценко.
Термін виконання: до 01.12.2020 р.
2.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1) Жалоба Ігор Володимирович, завідувач кафедри міжнародних
відносин та міжнародного права Факультету права та міжнародних відносин,
доктор історичних наук, професор;
2) Іванюк Ганна Іванівна, завідувач кафедри педагогіки і психології
Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, професор;
3) Скрипник Тетяна Вікторівна, професор кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, старший науковий
співробітник;
4) Мусіяченко Ольга Сергіївна, голова Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених, викладач циклової комісії
суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу;
5) Юхименко Тарас Олександрович, студент Інституту мистецтв, член
Студентського парламенту Університету.

2

2.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного
голосування щодо присвоєння вченого звання:
– професора кафедри філософії Шепетяку Олегу Михайловичу,
доктору філософських наук, доценту;
– доцента кафедри англійської філології та перекладу Соловей
Людмилі Сергіївні, кандидату педагогічних наук;
– 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 Краус Катерині Миколаївні,
кандидату економічних наук;
– доцента кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я,
фізичного виховання і спорту Кожановій Ользі Сергіївні, кандидату наук з
фізичного виховання і спорту.
2.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційні
справи:
– Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента,
щодо присвоєння йому вченого звання професора кафедри філософії;
– Соловей Людмили Сергіївни, кандидата педагогічних наук, щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри англійської філології та
перекладу;
– Глушак Оксани Михайлівни, кандидата педагогічних наук, щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри комп’ютерних наук і
математики;
– Семеняки Світлани Олексіївни, кандидата педагогічних наук, щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри комп’ютерних наук і
математики;
– Краус Катерини Миколаївни, кандидата економічних наук, щодо
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри управління;
– Кожанової Ольги Сергіївни, кандидата наук з фізичного виховання і
спорту, щодо присвоєння їй вченого звання доцента кафедри спорту та
фітнесу.
Відповідальна: Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 08.10.2020 р.
3. Затвердити нові редакції 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;
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– 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;
– Право (код 081.00.01) (спеціальність: 081 Право, галузь знань –
08 Право) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
– 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.
4.1. Затвердити Положення про щорічне рейтингове оцінювання
професійної діяльності педагогічних працівників Фахового коледжу
“Універсум” “Лідер року”;
4.2. Затвердити Перелік показників та вагових коефіцієнтів
рейтингового оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників
Фахового коледжу “Універсум” “Лідер року – 2020”.
5.1. Затвердити Положення про Аналітичний центр “ОсвітАналітика”
Університету.
5.2. Затвердити склад Наглядово-експертної ради Аналітичного центру
“ОсвітАналітика” Університету:
1) Фіданян Олена Григорівна, директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
2) Калашнікова Світлана Андріївна, директор Інституту вищої
освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України;
3) Бахрушин Володимир Євгенович, професор кафедри системного
аналізу та обчислювальної математики Національного університету
“Запорізька політехніка”, доктор фізико-математичних наук, професор.
6.1. Затвердити звіти про результати підвищення кваліфікації науковопедагогічних і педагогічних працівників Університету за 2019-2020 н. р.
6.2. Затвердити План підвищення кваліфікації за фаховим модулем
науково-педагогічних працівників Університету на 2020-2021 н. р.
6.3. Затвердити
План
стажування
педагогічних
працівників
Університету на 2020-2021 н. р.
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7. Затвердити:
1) робочі навчальні програми 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) програму тренінгового курсу “Мій університет Грінченка” для
працівників усіх підрозділів Університету з метою поширення корпоративної
культури.
8. Відповідно до п. 2.9 Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, зі змінами,
затвердженими Вченою радою Університету 27 лютого 2020 р. (протокол
№2), введеними в дію наказом від 27.02.2020 №150, на підставі витягів із
протоколів засідань кафедр (комп’ютерних наук і математики від 09.09.2020
№11; кафедри дошкільної освіти від 02.09.2020 №2; кафедри спорту та
фітнесу від 07.09.2020 №2; кафедри образотворчого мистецтва від 27.08.2020
№7; кафедри англійської філології та перекладу від 26.08.2020 №1;
інформаційної та кібернетичної безпеки від 03.09.2020 №8; практичної
психології від 26.08.2020 №8; кафедри соціальної педагогіки та соціальної
роботи від 28.08.2020 №12), як виняток, затвердити науковими керівниками
аспірантів першого року навчання зі спеціальностей:
011 Освітні, педагогічні науки
– Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента
– аспірантам
Гаману Івану Івановичу, Малішевському Валерію
Валерійовичу
012 Дошкільна освіта
– Машовець Марину Анатоліївну, кандидата педагогічних наук,
доцента – аспірантці Дяченко Єлизаветі Володимирівні
017 Фізична культура і спорт
– Білецьку Вікторію Вікторівну, кандидата наук з фізичного виховання
і спорту, доцента – аспірантці Каюн Олександрі Володимирівні;
– Поляничко Олену Миколаївну, кандидата психологічних наук,
доцента – аспіранту Волощенку Юрію Миколайовичу
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
– Варивончик Анастасію Віталіївну, кандидата мистецтвознавства,
доцента – аспірантці Щербак Наталії Сергіївні
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035 Філологія
– Гладуш Надію Федорівну, кандидата філологічних наук, професора –
аспірантці Бездітко Анастасії Романівні;
– Цапро Галину Юріївну, кандидата філологічних наук, доцента –
аспірантці Сіваєвій Ользі Сергіївні;
– Якубу Валентину Володимирівну, кандидата філологічних наук,
доцента – аспірантам Заботновій Мирославі Василівні, Рязанову Ігорю
Геннадійовичу
125 Кібербезпека
– Аносова Андрія Олександровича, кандидата військових наук, доцента
– аспіранту Черненку Роману Миколайовичу;
– Соколова Володимира Юрійовича, кандидата технічних наук –
аспіранту Кіпчуку Феодосію Валентиновичу
053 Психологія
– Грубі Тамару Валеріївну, кандидата психологічних наук – аспірантці
Черкасовій Анастасії Андріївні;
– Таран Оксану Петрівну, кандидата психологічних наук, доцента –
аспірантці Кулик Дар’ї Віталіївні
231 Соціальна робота
– Веретенко Тетяну Григорівну, кандидата педагогічних наук,
професора – аспіранту Трібє Антону Юрійовичу;
– Лютого Вадима Петровича, кандидата педагогічних наук, доцента –
аспірантці Метелюк Анні Сергіївні;
– Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, доцента –
аспірантці Скіпальській Галині Богданівні;
– Спіріну Тетяну Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента –
аспірантці Котелевець Анастасії Михайлівні.
9.1. Відповідно до пп. 5-8, 15 Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167, затвердити склад
спеціалізованих вчених рад для проведення разових захистів дисертацій:
9.1.1. Бровко Катерини Андріївни на тему “Формування
корпоративної культури студентів у освітньому середовищі Університету” на
здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
(спеціальність – 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки):
голова ради:
– Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, професор;
рецензенти:
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– Братко Марія Василівна, директор Фахового коледжу “Універсум”
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
доцент;
– Паламар Світлана Павлівна, заступник директора Педагогічного
інституту з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;
опоненти:
– Лаппо Віолетта Валеріївна, професор кафедри педагогіки і
психології
Коломийського
навчально-наукового
інституту
ДВНЗ
“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доктор
педагогічних наук, доцент;
– Петько Людмила Василівна, доцент кафедри іноземних мов
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, кандидат
педагогічних наук, доцент.
9.1.2. Сопової Дани Олегівни на тему “Академічна чесність як складова
професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського
союзу” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань
01 Освіта/Педагогіка (спеціальність – 011 Науки про освіту (Освітні,
педагогічні науки):
голова ради:
– Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, професор;
рецензенти:
– Бєлєнька Ганна Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор;
– Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри комп’ютерних
наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, доцент;
опоненти:
– Лук’янова Лариса Борисівна, директор Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних
наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
– Гапон Надія Павлівна, професор кафедри психології Львівського
національного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук,
професор.
9.2. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про
утворення 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):

7

1) Бровко Катерини Андріївни на тему “Формування корпоративної
культури студентів у освітньому середовищі Університету”;
2) Сопової Дани Олегівни на тему “Академічна чесність як складова
професійної підготовки майбутніх фахівців в університетах Європейського
союзу”.
Відповідальні: Н.М.Віннікова,
Г.В.Сало, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 01.10.2020 р.
10. Затвердити зміни до відомостей про структурний підрозділ
юридичної особи (Фаховий коледж “Універсум”), а саме:
1) зробити основним видом економічної діяльності за КВЕД – 85.41
Фахова передвища освіта;
2) вказати у переліку такі види економічної діяльності: 85.42 – Вища
освіта; 85.31 – Загальна середня освіта та 85.59 – Інші види освіти.
11. Затвердити Положення про Польський культурно-освітній центр.
12. Затвердити перелік навчальних дисциплін Університету, які
викладатимуться англійською мовою у 2020-2021 н. р.:
Назва дисципліни
Освітня
Курс
Викладач
програма
Інститут журналістики
Історія реклами та 061.00.02
I
Афанасьєв Ілля Юрійович,
PR
Реклама та
кандидат історичних наук
зв’язки з
громадськістю
Копірайтинг
061.00.02
I
Вернигора Світлана
і спічрайтинг:
Реклама та
Миколаївна,
Копірайтинг
зв’язки з
кандидат наук із соціальних
громадськістю
комунікацій
Факультет права та міжнародних відносин
Брендинг країн
291.00.01
VI Вдовиченко Вікторія
Європи
Суспільні
Андріївна,
комунікації
кандидат історичних наук
13. Затвердити зміни у складі редакційної колегії електронного
фахового наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, а саме:
– вивести зі складу Володимира Івановича Литвиненка, завідувача
кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського національного
технічного університету, доктора технічних наук, професора;
–
ввести до складу Івана Романовича Опірського, доктора
технічних наук, доцента, професора кафедри захисту інформації
Національного університету “Львівська політехніка”.
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14.1. Внести уточнення до п. 11.4 Положення про організацію
освітнього процесу в Університеті, а саме:
– абзац третій викласти у такій редакції: “Кількість контактних годин
на один кредит, як правило, становить: для студентів освітньокваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та ступенів бакалавра –
14 годин, магістрів – 8 годин, аспірантів – 8 годин. Для проміжного
контролю виділяється до 2 годин на один кредит. Решта часу відводиться
для самостійної роботи. Дисципліни, спрямовані на формування спеціальних
(фахових, предметних) компетентностей можуть мати інший розподіл
годин”.
14.2. Внести уточнення до Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, а саме:
– п.4.3. викласти у такій редакції: “У межах навчального плану
освітньо-наукової програми аспірантури можуть зараховуватися кредити і
визнаватися результати навчання, які він отримав у неформальній освіті, у
т.ч. під час навчання на відкритих онлайн-курсах від Prometheus, Coursera,
еdX, EdEra та ін., на підставі відповідного сертифіката або іншого
документа. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання
приймається випусковою кафедрою (у засіданні бере участь науковий
керівник аспіранта) та вченою радою відповідного інституту/факультету.
З цією метою аспірант подає завідувачу аспірантури, докторантури заяву
разом із сертифікатом чи іншим документом, що підтверджує факт і
результати навчання. Курси зараховуються за умови їх відповідності
спеціальності, наявності необхідних обсягів, у порівнянні з обсягами
дисциплін/змістових модулів, які аспірант має опанувати під час навчання за
відповідною освітньо-науковою програмою.
Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема
англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
чи має диплом про вищу освіту (із середнім балом не менше 82), в якому
іноземна мова зазначена у кваліфікації, має право:
– на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньонауковою програмою аспірантури як таких, що виконані у повному обсязі;
– на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого
для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших
компетентностей (за погодженням з науковим керівником)”.
15. Рекомендувати до друку:
– монографію “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
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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 соціальногуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України.
Видання здійснити за кошти авторів.
– навчальний посібник “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.
Видання здійснити за кошти Університету.
– навчальний
посібник
“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.
Видання здійснити за кошти авторів.
– 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.
Видання здійснити за кошти автора.
– наукове фахове 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.
Видання здійснити за кошти авторів.
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– наукове фахове 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.
Видання здійснити за кошти авторів.
– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”,
2020 р., № 9, том 1 (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.).
16.1.1.
Затвердити
рішення,
прийняті
вченими
радами
інститутів/факультетів, щодо внесення змін до освітніх (освітньопрофесійних і освітньо-наукових) програм:
1) Факультету права та міжнародних відносин (протокол №7 від
22.09.2020 р.) – зміни до освітньо-професійної програми підготовки
бакалаврів 081.00.01 Право;
2) Історико-філософського факультету: протокол №12 від
18.06.2020 р. – зміни до освітньо-професійної програми підготовки
бакалаврів 032.00.01 Історія та археологія; протокол №1 від 17.09.2020 р. –
зміни до освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії
“Релігієзнавство” (зі спеціальності 031 Релігієзнавство), “Історія та
археологія” (зі спеціальності 032 Історія та археологія), “Філософія” (зі
спеціальності 033 Філософія);
3) Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту: протокол №5
від 26.05.2020 р. – зміни до освітньо-професійної програми підготовки
бакалаврів 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; протокол №1 від
22.09.2020 р. – зміни до освітньої-наукової програми підготовки докторів
філософії “Фізична культура і спорт” (зі спеціальності 017 Фізична культура і
спорт);
4) Факультету інформаційних технологій та управління: протокол №4
від 20.05.2020 р. – зміни до освітньо-професійних програм підготовки
бакалаврів 122.00.01 Інформатика, 072.00.01 Фінанси і кредит; протокол №7
від 16.09.2020 р. – зміни до освітньо-наукових програм підготовки докторів
філософії “Економіка” (зі спеціальності 051 Економіка), “Інформаційна
безпека держави”(зі спеціальності 125 Кібербезпека);
5) Інституту людини (протокол №8 від 16.09.2020 р.) – зміни до
освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії “Психологія” (зі
спеціальності 053 Психологія), “Соціальна робота” (зі спеціальності
231 Соціальна робота);
6) Інституту мистецтв (протокол №7 від 22.09.2020 р.) – зміни до
освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії “Образотворче та
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декоративне мистецтво” (зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація), “Музичне мистецтво” (зі спеціальності
025 Музичне мистецтво);
7) Інституту філології (протокол №1 від 22.09.2020 р.) – зміни до
освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії “Філологія” (зі
спеціальності 035 Філологія);
8) Педагогічного інституту (протокол №10 від 17.09.2020 р.) – зміни
до освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії “Освітні,
педагогічні науки” (зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки),
“Дошкільна освіта” (зі спеціальності 012 Дошкільна освіта).
16.1.2. Затвердити зміни до освітньо-наукових програм та навчальних
планів підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти для вступників 2020 р.
16.1.2. Затвердити зміни до освітньо-наукових програм та навчальних
планів підготовки фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти для вступників 2020 року.
16.2. Відповідно до п.2.10 Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, зі змінами,
затвердженими Вченою радою Університету 27 лютого 2020 р. (протокол
№2), введеними в дію наказом від 27.02.2020 р. №150, на підставі рішення
вченої ради Інституту мистецтв (протокол №7 від 22.09.2020 р.), за поданням
кафедри музикознавства та музичної освіти (протокол №9 від 16.09.2020 р.),
змінити наукових керівників аспіранткам (спеціальність 025 Музичне
мистецтво):
Куліш Марії Ігорівни, аспірантки ІІІ року навчання – О.П.Опанасюка,
доктора мистецтвознавства, доцента, на Костянтина Юрійовича Бацака,
доцента кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидата історичних
наук, доцента;
Давлатової Тамари Ілхомжонівни, аспірантки ІV року навчання –
К.Ю.Бацака, кандидата історичних наук, доцента, на Ольгу Марківну Лігус,
доцента кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидата
мистецтвознавства.

