
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 жовтня 2020 року 

 

 

1.1. Затвердити звіт про результати реалізації грантового проєкту 

“Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в 

Україні” (термін виконання: вересень 2019 – серпень 2020 р.) дослідницькою 

групою кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту 

людини (керівник: І.А.Власенко, старший викладач кафедри психології 

особистості та соціальних практик, кандидат психологічних наук). 

1.2. Відповідно до Переліку показників та вагових коефіцієнтів 

рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і 

наукових працівників Університету “Лідер року – 2020”, затвердженого 

наказом Університету від 30.04.2020 р. №239, встановити співробітникам 

кафедри психології особистості та соціальних практик відповідну кількість 

балів за результати проведеного дослідження: 

1) Власенко Інні Анатоліївні, старшому викладачу кафедри психології 

особистості та соціальних практик, кандидату психологічних наук – 75 балів; 

2) Реві Олені Миколаївні, доценту кафедри психології особистості та 

соціальних практик, кандидату психологічних наук – 60 балів; 

3) Фурман Вікторії Вікторівні, доценту кафедри психології особистості 

та соціальних практик, кандидату психологічних наук – 60 балів; 

4) Канюці Інні Олександрівні, доценту кафедри психології особистості 

та соціальних практик, кандидату психологічних наук – 50 балів. 

1.3. Рекомендувати впровадження в Університеті практичного досвіду, 

отриманого у процесі реалізації грантового проєкту “Дослідження 

компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні”. 

 

2. Затвердити Положення про порядок створення електронних 

навчальних курсів, їх сертифікацію та використання у системі е-навчання 

Університету. 

 

3.1. Затвердити нову редакцію Положення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників 

Університету. 

3.2. Затвердити зміни до положень про інститути і факультети. 

 

4. Відповідно до Положення про державні іменні стипендії найкращим 

молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування 

пам’яті Героїв України – Героїв Небесної Сотні, затвердженого Постановою 

КМУ від 21.11.2018 №1017, рекомендувати кандидатуру Стамбола Ігоря 

Івановича, доцента кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту 

журналістики, кандидата історичних наук, для участі у конкурсному відборі 

претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим 
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вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв 

України – Героїв Небесної Сотні. 

 

5. Затвердити теми дисертацій: 

– Вакулової Ірини Василівни у формулюванні: “Розвиток 

інноваційного потенціалу майбутніх учителів іноземних мов у фаховій 

підготовці” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор); 

– Даценко Марії Сергіївни у формулюванні: “Розвиток творчого 

потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі методичної 

підготовки” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 

О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

– Мирошниченка Валерія Миколайовича у формулюванні: 

“Методика навчання джазової імпровізації майбутнього артиста-вокаліста на 

заняттях сольного співу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий керівник: 

О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

– Смірнової Валерії Андріївни у формулюванні: “Проєктування 

інформаційно-аналітичної системи моніторингу дослідницької діяльності 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. (Науковий керівник: О.П.Буйницька, кандидат 

педагогічних наук, доцент); 

– Таяновського Владислава Олеговича у формулюванні: “Розвиток 

академічної свободи студентів в університетах Великої Британії” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. (Науковий керівник: В.В.Желанова, доктор педагогічних 

наук, доцент); 

– Тютюнник Анастасії Володимирівни у формулюванні: “Методика 

візуалізації результатів діяльності викладачів закладів вищої освіти” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. (Науковий керівник: О.П.Буйницька, кандидат 

педагогічних наук, доцент); 

– Корні Павла Віталійовича у формулюванні: “Проєктування та 

використання ігрового додатка для розвитку навичок соціальної взаємодії з 

однолітками у дітей з аутизмом” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий 

керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України); 

– Кучеровської Вікторії Олександрівни у формулюванні: 

“Проєктування цифрової екосистеми закладу середньої освіти” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, 
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педагогічні науки. (Науковий керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України); 

– Роїка Максима Івановича у формулюванні: “Використання 

штучного інтелекту у побудові адаптивної системи навчання бакалаврів 

спеціальності «Комп’ютерні науки»” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. (Науковий 

керівник: Н.В.Морзе, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України); 

– Бездітко Анастасії Романівни у формулюванні: “Мовна 

особистість у сучасному англомовному кінодискурсі (на матеріалі 

британського серіалу «Шерлок»)” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: Н.Ф.Гладуш, 

кандидат філологічних наук, професор); 

– Городілової Тетяни Миколаївни у формулюванні: “Граматичні 

засоби вираження категорії заперечення в історії німецької мови: структура 

та функціонування” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: І.Р.Буніятова, доктор 

філологічних наук, професор); 

– Заботнової Мирослави Василівни у формулюванні: 

“Комунікативні функції англомовних мемів у політичному інтернет-

дискурсі” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія. (Науковий керівник: В.В.Якуба,  кандидат філологічних наук, 

доцент); 

– Рязанова Ігоря Геннадійовича у формулюванні: “Структурні і 

стилістичні особливості пісенного тексту в американському репі” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

(Науковий керівник: В.В.Якуба, кандидат філологічних наук, доцент); 

– Сіваєвої Ольги Сергіївни у формулюванні: “Лексико-семантичне 

поле НЕАLTH у дискурсі суспільно-політичної преси і таблоїдах” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

(Науковий керівник: Г.Ю.Цапро, кандидат філологічних наук, доцент); 

– Конопляник Тетяни Володимирівни у формулюванні: “Фактор 

адресата в ранньоновоанглійських художніх текстах: функціонально-

семантичний аспект” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: І.Р.Буніятова, доктор 

філологічних наук, професор); 

– Хіхлушка Богдана Сергійовича у формулюванні: “Автор і 

протагоніст лірики Юрія Іздрика в контексті сучасного літературного 

процесу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія. (Науковий керівник: С.В.Жигун, доктор філологічних наук); 

– Ільницької Марії Борисівни у формулюванні: “Художні експлікації 

культурної ідентичності в українській і китайській діаспорній прозі другої 

половини ХХ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
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спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: О.О.Бровко, доктор 

філологічних наук, професор); 

– Кравченко Ангеліни Олександрівни у формулюванні: “Художнє 

моделювання релігійної ідентичності: парадигмальні модифікації в романах і 

повістях О.Забужко, Ю.Іздрика, С.Жадана” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. (Науковий керівник: 

Р.А.Козлов, доктор філологічних наук, доцент); 

– Коркоса Ярослава Олександровича у формулюванні: 

“Психосемантика критичності буденної свідомості студентів в епоху 

постправди” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 053 Психологія. (Науковий керівник: О.М.Лозова, доктор 

психологічних наук, професор); 

– Кулик Дар’ї Віталіївни у формулюванні: “Категоріальний простір 

кохання в образі світу дорослих” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 053 Психологія. (Науковий керівник: О.П.Таран, 

кандидат психологічних наук, доцент); 

– Черкасової Анастасії Андріївни у формулюванні: “Психологічні 

чинники формування резильєнтності в осіб юнацького віку” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 Психологія. 

(Науковий керівник: Т.В.Грубі, кандидат психологічних наук, доцент); 

– Датченко Наталії Анатоліївни у формулюванні: “Соціальне 

замовлення як засіб забезпечення найкращих інтересів дитини” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. 

(Науковий керівник: Ж.В.Петрочко, доктор педагогічних наук, професор); 

– Котелевець Анастасії Михайлівни у формулюванні: “Розвиток 

соціальної активності студентів у волонтерській діяльності” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. 

(Науковий керівник: Т.П.Спіріна, кандидат педагогічних наук, доцент); 

– Метелюк Анни Сергіївни у формулюванні: “Соціальна 

профілактика ВІЛ засобами замісної підтримувальної терапії” на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. 

(Науковий керівник: В.П.Лютий, кандидат педагогічних наук, доцент); 

– Скіпальської Галини Богданівни у формулюванні: “Соціальна 

підтримка жінок, які постраждали від домашнього насильства, громадськими 

та благодійними організаціями” на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. (Науковий керівник: 

Т.Л.Лях, кандидат педагогічних наук, доцент); 

– Трібє Антона Юрійовича у формулюванні: “Соціально-педагогічна 

профілактика кібербулінгу серед підлітків” на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна робота. (Науковий 

керівник: Т.Г.Веретенко, кандидат педагогічних наук, професор). 

 

6. Затвердити уточнену тему дисертації Тугай Олександри Миколаївни 

у формулюванні: “Складне речення з дієсловами волевиявлення в 
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ранньоновоанглійській мові: структурно-функціональний аспект” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія. 

(Науковий керівник: І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор). 

 

7.1. Відповідно до п.14 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії (постанова Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 р. №167) затвердити для проведення 

попередньої експертизи (фахового семінару) дисертації Косінської Наталії 

Леонідівни на тему “Методика формування сценічно-образної культури 

майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки”  на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про 

освіту (Освітні, педагогічні науки), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка: 

1) кафедру теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту; 

2) кандидатури рецензентів: 

– Овсієнко Людмилу Миколаївну, професора кафедри української мови 

Інституту філології, доктора педагогічних наук, доцента; 

– Мережко Юлію Валеріївну, завідувача кафедри академічного та 

естрадного вокалу Інституту мистецтв, кандидата педагогічних наук, 

доцента. 

 

7.2. Провести на базі кафедри історії та теорії педагогіки за участю 

рецензентів попередню експертизу (фаховий семінар) дисертації Косінської 

Наталії Леонідівни на тему “Методика формування сценічно-образної 

культури майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі вокальної 

підготовки” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки), галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка. 

Відповідальна: Л.Л.Хоружа 

Термін виконання:  до 23 листопада 2020 р. 

 

7.3. Підготувати висновки про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Косінської Наталії Леонідівни на 

тему “Методика формування сценічно-образної культури майбутніх вчителів 

музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки” на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Науки про освіту (Освітні, 

педагогічні науки), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Відповідальні: Л.М.Овсієнко, Ю.В.Мережко 

Термін виконання: до 25 листопада 2020 р. 

 

8. Затвердити зміни у складі редколегії наукового журналу 

“Освітологія”, а саме: 

– вивести зі складу випускового редактора Ханикіну Наталію 

Валентинівну, старшого наукового співробітника НДЛ освітології, кандидата 

філологічних наук; 
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– ввести до складу Тригуб Ілону Іванівну, наукового співробітника 

НДЛ освітології, кандидата педагогічних наук, та покласти на неї обов’язки 

випускового редактора. 

 

9. Рекомендувати до друку: 

– монографію “Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх 

психологів-консультантів” (автор: С.М.Каліщук, к. психол. н., доц., 

докторантка Університету). Рецензенти: О.М.Лозова, завідувач кафедри 

практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор психологічних наук, професор; В.В.Турбан, завідувач лабораторії 

загальної психології та історії психології ім. В.А.Роменця Інституту 

психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор; В.М.Шмаргун, завідувач кафедри психології Національного 

університету біоресурсів і природокористування, доктор психологічних наук, 

професор. 

Друк здійснити за кошти автора. 

 

– колективну монографію “Соціально-економічний розвиток міст в 

умовах  децентралізації” (за ред. Л.М.Ільїч, д.екон.н., доц.). Рецензенти: 

О.М.Петроє, директор Інституту експертно-аналітичних та наукових 

досліджень Національної академії державного управління при Президентові 

України, доктор наук з державного управління, доцент; О.І.Іляш, проректор з 

наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор економічних наук, професор; 

С.С.Гринкевич, професор кафедри маркетингу та логістики Національного 

університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор. 

Друк здійснити за кошти Університету.  

 

– навчальне видання “Практикум з методології наукових досліджень” 

(автор: О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.). Рецензенти: В.Д.Шульгіна, професор 

кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор; О.П.Щолокова, 

завідувач кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства 

Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних 

наук, професор. 

Друк здійснити за кошти автора. 

 

– зібрання творів Б.Д.Грінченка “Епістолярна спадщина”, Кн. 1. 

(упоряд.: В.В.Яременко, О.М.Мислива, Т.О.Олещенко; кер. проєкту, голова 

ред. ради В.О.Огнев’юк ; вступ. слово В.О.Огнев’юка ; передм., комент., 

прим. В.В.Яременка). 

Друк здійснити за кошти Університету. 
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– науковий журнал “Київські історичні студії”, 2020 р., №2(11) (гол. 

ред.: В.М.Михайловський, д. іст. н., доц.). 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2020 р., №5 (169), серія 

“Філософські науки” (гол. ред.: О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; 

В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– електронне наукове видання “Sport Science and Human Health / 

Спортивна наука та здоров’я людини”, 2020 р., №2 (4) (гол. ред.: Р.О. Сушко, 

д. н. з фіз. вих. і спорту, доцент). 

 

– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 

2020 р., №4(31) (шеф-ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН 

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

І.О.Титаренко, вчений секретар НАПН України, кандидат педагогічних наук, 

доцент; Н.Г.Батечко, завідувач кафедри вищої та прикладної математики 

Національного університету біоресурсів та природокористування України, 

доктор педагогічних наук, доцент. 

 


