
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Вченої ради 

від 25 червня 2020 року 

 

Привітання з отриманням атестатів доцента: 

– кафедри журналістики та нових медіа – Досенко Анжеліки 

Костянтинівни, кандидата наук із соціальних комунікацій, та Погребняк Інги 

Василівни, кандидата філологічних наук; 

– кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій – 

Воротникової Ірини Павлівни, кандидата педагогічних наук; 

– кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки – Мазур Наталії 

Петрівни, кандидата педагогічних наук; 

– кафедри філософії – Мартич Руслани Василівни, кандидата 

філософських наук. 

 

Регламент засідання: 

Доповідь кандидата на посаду завідувача кафедри / НДЛ / ресурсного 

центру: до 5 хв. 

Представлення кандидата на посаду професора кафедри (співробітника 

НДЛ/ННЦ): до 2 хв.  

Запитання, обговорення кожної кандидатури: до 2 хв. 

 

1. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад завідувачів кафедр/НДЛ/ресурсного центру: 

 завідувача кафедри методики природничо-математичної освіти і 

технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти – Воротникової 

Ірини Павлівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

Доповідач: Ірина Павлівна Воротникова 

 

 завідувача кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної 

педагогічної освіти – Линьова Костянтина Олександровича, кандидата наук 

з державного управління, доцента 

Доповідач:  

Костянтин Олександрович Линьов 

 

 завідувача науково-дослідної лабораторії археології Історико-

філософського факультету – Відейка Михайла Юрійовича, доктора 

історичних наук, старшого наукового співробітника 

Доповідач: Михайло Юрійович Відейко 

 

 завідувача ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти – Трейтяк Аліни Олександрівни 

Доповідач: Аліна Олександрівна Трейтяк 
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2. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад професорів кафедр: 

– професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Інституту людини – Веретенко Тетяни Григорівни, кандидата педагогічних 

наук, професора; 

– професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту 

людини – Скрипник Тетяни Вікторівни, доктора психологічних наук, 

старшого наукового співробітника. 

Доповідач: Наталія Анатоліївна Клішевич, 

директор Інституту людини,  

к. пед. н., доцент 

 

– професора кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту 

мистецтв – Тетері Віктора Михайловича, народного артиста України; 

– професора кафедри інструментально-виконавської майстерності 

Інституту мистецтв – Свириденко Наталії Сергіївни, кандидата 

мистецтвознавства, доцента, народного артиста України; 

– професора кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту 

мистецтв – Опанасюка Олександра Петровича, доктора мистецтвознавства, 

доцента. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв,  

к. іст. н., доцент 

 

– професора кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Інституту філології – Харченко Тетяни 

Гадульзянівни, доктора педагогічних наук, доцента; 

– професора кафедри української літератури і компаративістики 

Інституту філології – Вірченко Тетяни Ігорівни, доктора філологічних наук, 

доцента; 

– професора кафедри української літератури і компаративістики 

Інституту філології – Козлова Романа Анатолійовича, доктора філологічних 

наук, доцента. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак,  

директор Інституту філології,  

д. філол. н., професор 

 

– професора кафедри всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету – Драч Оксани Олександрівни, доктора історичних наук, 

професора; 

– професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 

Паська Ярослава Ігоровича, доктора філософських наук, професора; 

– професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 

Тура Миколи Григоровича, доктора філософських наук, професора; 
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– професора кафедри філософії Історико-філософського факультету – 

Шепетяка Олега Михайловича, доктора філософських наук, доцента. 

Доповідач:  

Олена Станіславівна Александрова,  

декан Історико-філософського факультету,  

д. філос. н., професор 

 

– професора кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту – 

Козак Людмили Василівни, доктора педагогічних наук, доцента; 

– професора кафедри початкової освіти Педагогічного інституту – 

Неживої Людмили Львівни, доктора педагогічних наук, доцента; 

– професора кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 

інституту – Желанової Вікторії В’ячеславівни, доктора педагогічних наук, 

доцента. 

Доповідач: Ольга Володимирівна Котенко, 

директор Педагогічного інституту, 

к. пед. н., доцент 

 

– професора кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології 

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту – Іващенка Сергія 

Миколайовича, доктора медичних наук, професора. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту, 

к. н. з фіз. вих. і спорту, доцент 

 

– професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки 

Факультету інформаційних технологій та управління – Коршун Наталії 

Володимирівни, доктора технічних наук, доцента; 

– професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління – Морзе Наталії Вікторівни, 

доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України; 

– професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління – Прошкіна Володимира 

Вадимовича, доктора педагогічних наук, доцента; 

– професора кафедри управління Факультету інформаційних 

технологій та управління – Поспєлової Тетяни Вадимівни, доктора наук з 

державного управління, доцента; 

– професора кафедри фінансів та економіки Факультету 

інформаційних технологій та управління – Рамського Андрія Юрійовича, 

доктора економічних наук, доцента. 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних 

технологій та управління, к. пед. н. 
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– професора кафедри публічного та приватного права Факультету 

права та міжнародних відносин – Косиці Ольги Олексіївни, доктора 

юридичних наук; 

– професора кафедри публічного та приватного права Факультету 

права та міжнародних відносин – Хатнюк Наталії Сергіївни, доктора 

юридичних наук, доцента. 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 

декан Факультету права та міжнародних 

відносин, д. н. з держ. упр., професор 

 

3. Балотування щодо конкурсного обрання на заміщення вакантних 

посад: 

– молодшого наукового співробітника бібліотеки – Тимофєєвої Галини 

Вікторівни; 

– молодшого наукового співробітника навчально-наукового центру 

розвитку персоналу та лідерства – Шаповаленко Наталії Феліксівни; 

– молодшого наукового співробітника центру технологій 

дистанційного навчання науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти 

– Терлецької Тетяни Сергіївни. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

 

4. Затвердження освітніх програм: 

– Тренерська діяльність з обраного виду спорту (нова редакція) 

(код 017.00.02) (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт, галузь знань – 

01 Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Фізичне виховання (нова редакція) (код 017.00.01) (спеціальність: 

017 Фізична культура і спорт, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Фітнес та рекреація (нова редакція) (код 017.00.03) 

(спеціальність: 017 Фізична культура і спорт, галузь знань – 

01 Освіта/Педагогіка) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Георгій Олегович Лопатенко, 

декан Факультету здоров’я, фізичного 

виховання та спорту, 

к. н. з фіз. вих. та спорту, доцент 

 

– Мова і література (англійська) (нова редакція) (код 035.041.01) 

(спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Переклад (англійська мова) (нова редакція) (код 035.041.03) 

(спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 
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перша – англійська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач:  

Валентина Володимирівна Якуба, 

завідувач кафедри англійської філології та 

перекладу, к. філол. н., доцент 

 

– Мова і література (німецька) (нова редакція) (код 035.043.02) 

(спеціалізація: 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач:  

Ольга Володимирівна Шапочкіна, 

доцент кафедри германської філології, 

к. пед. н. 

 

– Мова і література (іспанська) (нова редакція) (код 035.051.01) 

(спеціалізація: 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – іспанська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Мова і література (італійська) (нова редакція) (код 035.052.02) 

(спеціалізація: 035.052 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – італійська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Мова і література (французька) (нова редакція) (код 035.055.03) 

(спеціалізація: 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – французька, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 

03 Гуманітарні науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Співдоповідачі:  

Русудан Кирилевна Махачашвілі, 

завідувач кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

д. філол. н., доцент; 

Марина Анатоліївна Зверева, 

доцент кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства, 

к. пед. н. 

 

– Мова і література (китайська) (нова редакція) (код 035.065.01) 

(спеціалізація: 035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша 

– китайська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 03 Гуманітарні 

науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

– Мова і література (японська) (нова редакція) (код 035.069.02) 

(спеціалізація: 035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша 
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– японська, спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 03 Гуманітарні 

науки) для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Іван Васильович Семеніст, 

завідувач кафедри східних мов і перекладу, 

к. іст. н. 

 

– Українська мова та література (нова редакція) (код 035.01.01) 

(спеціалізація: 035.01 Українська мова та література, спеціальність: 

035 Філологія, галузь знань – 03 Гуманітарні науки) для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Співдоповідачі: Олена Леонідівна Доценко, 

доцент кафедри української мови, 

к. філол. н., доцент; 

Олена Олександрівна Бровко, 

завідувач кафедри української літератури і 

компаративістики, д. філол. н., професор 

 

– Управління закладом освіти (за рівнями) (нова редакція) (код 

073.00.03) (спеціальність: 076 Менеджмент, галузь знань – 07 Управління і 

адміністрування) для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Доповідач: Людмила Миколаївна Ільїч, 

завідувач кафедри управління, 

д. екон. н., доцент 

Регламент доповіді з кожної програми: до 3 хв. 

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

обговорення: до 45 хв. 

 

5. Затвердження Положення про Інститут післядипломної освіти. 

Доповідач: 

Михайло Федорович Войцехівський, 

директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

6. Про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. 

Доповідач: Олександр Петрович Турунцев, 

проректор з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
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Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 

 

7. Про зміни у структурі Університету. 

Доповідач: Юлія Олександрівна Даценко, 

радник ректора з правових та кадрових 

питань 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

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

обговорення: до 5 хв. 

 

8. Про визначення ліміту стипендіатів.  

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

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

Регламент доповіді: до 2 хв. 

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

обговорення: до 3 хв. 

 

9. Затвердження кандидатур рецензентів дисертацій Бровко Катерини 

Андріївни на тему “Формування корпоративної культури студентів у 

освітньому середовищі Університету” та Сопової Дани Олегівни на тему 

“Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців 

в університетах Європейського союзу” на здобуття наукового ступеня 

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

науки), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та кафедри для проведення 

попередньої експертизи дисертацій (фахового семінару). 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 

проректор з наукової роботи,  

д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 

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

обговорення: до 7 хв. 

 

10. Затвердження уточнених тем дисертацій: 

 – Карпенко Анастасії Сергіївни “Інформаційна система підтримки 

діяльності організаційно-навчальних підрозділів університету на базі 

Google Apps” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. 

(Науковий керівник: О.Б.Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Доповідач: Алла Валер’янівна Михацька, 

декан Факультету інформаційних  

технологій та управління, к. пед. н. 
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– Тупіка Віктора Олександровича “Екслібрис як інструмент інтеграції 

українського образотворчого мистецтва в сучасний світовий арт-простір 

(кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація. (Науковий керівник: О.В.Кардаш, доктор технічних наук, 

професор). 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв, 

к. іст. н., доцент 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 

Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 7 хв. 

 

11. Рекомендація до друку: 

– навчального посібника “Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову 

епоху” (автори: О.Дзябенко, Н.Морзе, С.Василенко, Л.Варченко-Троценко, 

В.Вембер, М.Бойко, І.Воротникова, Є.Смірнова-Трибульська). Рецензенти: 

О.Г.Глазунова, декан факультету інформаційних технологій Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, доктор 

педагогічних наук, професор; О.В.Барна, доцент кафедри інформатики та 

методики її навчання Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

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

 

– навчально-методичного посібника “Музика від Розумовських” 

(автор Н.С.Свириденко, к. мист., доц.). Рецензенти: О.С.Афоніна, професор 

кафедри естрадного виконавства Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор; І.В.Рябчун, 

викладач класу фортепіано факультету музичного мистецтва Київської 

дитячої академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства. 

Доповідач: Костянтин Юрійович Бацак, 

директор Інституту мистецтв,  

к. іст. н., доцент 

 

– навчального видання “Pero se casan con las morenas: збірник вправ, 

завдань і тестів творчо-комунікативного та лексико-граматичного 

характеру” для студентів напряму підготовки “Мова і література 

(іспанська)” (автор: Н.В.Чернецька). Рецензенти: Т.Ю.Черкашина, завідувач 

кафедри романської філології та перекладу Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, доктор філології, доцент; В.М.Кожемяко, 
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методист відділу освіти суспільно-гуманітарних навчальних предметів 

Українського центру оцінювання якості освіти; 

– навчального видання “Words, Worlds and Beyond. English Lexicology 

in Action: практикум із лексикології англійської мови” (автори: 

Г.В.Чеснокова, к. філол. н., проф.; А.О.Федорова, к. філол. н.; 

К.С.Стрельченко, к. філол. н.). Рецензенти: І.О.Лисичкіна, завідувач кафедри 

філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії 

Національної гвардії України, кандидат філологічних наук, доцент; 

А.В.Головня, доцент кафедри англійської філології і перекладу Факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету, кандидат філологічних наук; 

– збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 

тенденції”, 2020 р., №15 (головний редактор: І.Є.Руснак, д. філол. н., проф.). 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак,  

директор Інституту філології,  

д. філол. н., професор 

 

– наукового журналу “Інтегровані комунікації / Integrated 

communications”, 2020 р., №9 (гол. ред.: О.В.Воскобойнікова-Гузєва, д. н. із 

соц. комунікацій, ст. наук. співробітник). Рецензенти: О.М.Бруй, директор 

Наукової бібліотеки імені Денисенка Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського”, кандидат із соціальних комунікацій; С.А.Водолазька, доцент 

кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук 

із соціальних комунікацій, доцент. 

Доповідач:  

Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 

завідувач кафедри бібліотекознавства та 

інформології, д. н. із соц. ком.,  

ст. наук. співробітник 

 

– наукового журналу “Схід / Skhid”, 2020 р., №3 (167), серія 

“Філософські 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 видання “Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка”, 2020 р., №4(8) (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  

Володимир Леонідович Бурячок, 
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завідувач кафедри інформаційної та 

кібернетичної безпеки, 

д. техн. н., професор 

Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 

Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 8 хв. 

 

12. Різне. 

– Затвердження рішень, прийнятих вченими радами 

інститутів/факультету, щодо внесення змін до освітніх програм та 

навчальних планів. 

Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 

проректор з науково-методичної 

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

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

– Про внесення змін до Правил прийому до Фахового коледжу 

“Універсум” Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 

директор Університетського коледжу, 

д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 

 

 


