
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 27 серпня 2020 року 

 

 

1.1. Інформацію В.О.Огнев’юка, голови Вченої ради Університету, 

ректора, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, 

взяти до відома. 

1.2. Розпочати навчання: 

– на 2, 3, 4 курсах та на другому році навчання в магістратурі – з 

01 вересня 2020 р.; 

– на 1 курсі – з 21 вересня 2020 р.; 

– на першому році навчання в магістратурі – з 01 жовтня 2020 р. 

 

1.3. Визначити пріоритетними на 2020-2021 навчальний рік такі 

завдання: 

1.3.1. забезпечення якості освіти в умовах карантинних обмежень та 

необхідності дотримання санітарних вимог усіма учасниками 

освітнього процесу 

Відповідальні: проректори,  

директори/декани, завідувачі кафедр 

 

1.3.2. удосконалення нормативно-правової бази Університету 

відповідно до сучасних викликів, спричинених COVID-19  

Відповідальні: проректори, 

радник ректора з правових і кадрових 

питань 

 

1.3.3. надання підтримки науково-педагогічним працівникам при 

змішаній та дистанційній формах навчання задля забезпечення 

належної якості освіти 

Відповідальні: директори/декани, 

завідувачі кафедр 

 

1.3.4. адаптація зарахованих здобувачів вищої освіти і 

новопризначених співробітників до особливостей освітнього процесу 

та ознайомлення їх із корпоративною культурою Університету 

Відповідальні: директори/декани,  

завідувачі кафедр/НДЛ, 

ННЦ розвитку персоналу та лідерства 

 

1.3.5. створення необхідних умов для реалізації індивідуальних 

навчальних траєкторій здобувачів вищої освіти 

Відповідальні: завідувачі кафедр 
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1.3.6. забезпечення моніторингу та системного аналізу проблемних 

питань, пов’язаних з реалізацією змішаного і дистанційного навчання 

Відповідальні: директори/декани, 

НМЦ стандартизації та якості освіти, 

НДЛ інформатизації освіти 

 

1.3.7. запровадження е-деканату та реалізація концепції цифровізації 

Університету 

Відповідальні: 

НМЦ стандартизації та якості освіти, 

НДЛ інформатизації освіти, 

директори/декани 

 

1.3.8. активізація наукових досліджень та висвітлення їх результатів у 

виданнях, включених до наукометричних баз Scopus/Web of Science 

Відповідальні: директори/декани, 

завідувачі кафедр/НДЛ 

 

1.3.9. запровадження нових форм соціально-гуманітарної взаємодії зі 

студентами в умовах карантинних обмежень 

Відповідальні: директори/декани, 

проректор з науково-методичної, 

соціально-гуманітарної роботи та лідерства 

 

2.1. Інформацію О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та 

навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо організації 

освітнього процесу у 2020-2021 н. р. взяти до уваги. 

2.2. 2.2. Запровадити у першому півріччі 2020-2021 н. р. змішану форму 

освітнього процесу для здобувачів вищої та фахової перед вищої освіти 

денної та заочної форм навчання. 

2.3. Здійснювати контроль за забезпеченням якості освіти в умовах 

викликів, спричинених COVID-19. 

Відповідальні: проректор з науково-

методичної та навчальної роботи,  

директори/декани 

 

3. Затвердити нові редакції освітніх програм: 

– Журналістика (код 061.00.01) (спеціальність: 061 Журналістика, 

галузь знань – 06 Журналістика) для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

– Міжнародна журналістика (код 061.00.04) (спеціальність: 

061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 
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– Математика (код 111.00.01) (спеціальність: 111 Математика, галузь 

знань – 11 Математика та статистика) для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти; 

– Фінанси і кредит (код 072.00.01) (спеціальність: 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування, галузь знань – 07 Управління і 

адміністрування) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Фізична терапія (код 227.00.04) (спеціальність: 227 Фізична терапія, 

ерготерапія, галузь знань – 22 Охорона здоров’я) для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

4. Затвердити освітньо-професійні програми 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. 

 

5. Затвердити зміни до Плану роботи Університету на 2020 рік. 

 

6.1. Відповідно до пп. 34-36 Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. №261 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ від 03.04.2019 №283), відповідно до Розділу V Положення 

про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук в Університеті (наказ від 31.05.2019 №388, зі змінами, введеними в дію 

наказом від 27.02.2020 р. №150), на підставі рішення вчених рад – 

Факультету інформаційних технологій та управління (протокол №4 від 

20.05.2020 р.),  Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту (протокол 

№7 від 23.06.2020 р.), Інституту мистецтв (протокол №6 від 16.06.2020 р.), 

Інституту філології (протокол №9 від 25.02.2020 р.) прикріпити до 

Університету з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою без переривання трудової діяльності строком до п’яти років: 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

– Смірнову Валерію Андріївну, співробітника науково-дослідної 

лабораторії інформатизації освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2
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– Тютюнник Анастасію Володимирівну, методиста науково-

дослідної лабораторії інформатизації освіти; 

– Груздьову Олену Вікторівну, викладача української мови та 

літератури циклової комісії видавничої справи, культури та української 

філології Фахового коледжу “Універсум” 
 

зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

– Комоцьку Оксану Сергіївну, старшого викладача кафедри 

фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту 
 

зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

– Гуньку Анну Миколаївну, старшого викладача кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв; 

– Стрельцову Світлану Вікторівну, викладача кафедри 

образотворчого мистецтва Інституту мистецтв 

 

зі спеціальності 035 Філологія 

– Ільницьку Марію Борисівну, викладача кафедри східних мов та 

перекладу; 

– Максимець Вікторію Олександрівну, викладача кафедри східних 

мов та перекладу Інституту філології; 

– Попову Марію Дмитрівну, викладача кафедри східних мов та 

перекладу Інституту філології; 

– Шаповал Ольгу Володимирівну, викладача кафедри східних мов та 

перекладу Інституту філології. 

 

6.2. Призначити науковими керівниками: 

А.В.Тютюнник та В.А.Смірнової – Буйницьку Оксану Петрівну, 

завідувача науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти, кандидата 

педагогічних наук, доцента; 

О.В.Груздьової – Карамана Станіслава Олександровича, завідувача 

кафедри української мови Інституту філології, доктора педагогічних наук, 

професора; 

О.С.Комоцької – Сушко Руслану Олександрівну, професора кафедри 

фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента; 

А.В.Гуньки та С.В.Стрельцової – Михалевича Віктора Вадимовича, 

доцент кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв, кандидата 

наук з культурології, доцента; 

М.Б.Ільницької – Бровко Олену Олександрівну, завідувача кафедри 

української літератури і компаративістики Інституту філології, доктора 

філологічних наук, професора; 
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М.Д.Попової – Брацкі Артура Себастіана, професора кафедри 

української літератури і компаративістики Інституту філології, доктора 

філологічних наук, професора; 

В.О.Максимець – Гальчук Оксану Василівну, професора кафедри 

світової літератури Інституту філології, доктора філологічних наук, доцента; 

О.В.Шаповал – Махачашвілі Русудан Кирилевну, завідувача кафедри 

романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту 

філології, доктора філологічних наук, доцента. 

 

7. Затвердити зміни у складі редколегії електронного наукового 

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

людини”, а саме:  

– покласти обов’язки головного редактора на Сушко Руслану 

Олександрівну, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента, 

доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

– вивести зі складу Габора Геці, голову відділу спортивного 

менеджменту Університету фізичного виховання у Будапешті, доктора 

філософії, професора (Угорщина); 
– ввести до складу Себахаттіна Девесіглу, професора кафедри 

спортивного менеджменту Факультету спортивних наук Університету Фірат 

(Туреччина). 

 

8. Затвердити уточнені теми дисертацій: 

– Бульбачинської Ольги Іванівни у формулюванні: “Кінематографізм 

романів Євгена Гуцала 1980–1990-х років” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: 

Т.І.Вірченко, доктор філологічних наук, доцент); 

– Вощенко Олени Іванівни у формулюванні: “Контрдискурс у 

літературі українського соцреалізму 1950–1970-х років” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

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

 

9. Рекомендувати 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). 

 

10. Рекомендувати до друку: 

– навчальний посібник “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: 
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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. 

Видання здійснити за кошти проєкту. 

 

– науковий журнал “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.). 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

– електронне наукове фахове 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. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

– електронне наукове 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.). 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

11. Відповідно до п. 3.8 Положення про підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, на підставі рішення вченої 

ради Інституту філології (протокол №13 від 17.06.2020 р.), затвердити звіт 

докторантки Хамедової Ольги Анатоліївни, кандидата філологічних наук, 

доцента (спеціальність 035 Філологія), та відрахувати її з докторантури у 

зв’язку із закінченням терміну навчання. 

 


