
ПРОЄКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Вченої ради 

від 27 лютого 2020 року 
 
Привітання ювіляра. 
Вручення І.В.Срібняку диплома переможця Конкурсу “Лідер року – 

2019” (2 місце з-поміж докторів та / або професорів). 
 
1. Балотування щодо присвоєння вченого звання: 
– доцента кафедри журналістики та нових медіа Погребняк Інзі 

Василівні, кандидату філологічних наук. 
Доповідач: Галина Василівна Горбенко, 
директор Інституту журналістики, 
к. пед. н., доцент 
 

– доцента кафедри філософії Мартич Руслані Василівні, кандидату 
філософських наук. 

Доповідач:  
Олена Станіславівна Александрова, 
декан Історико-філософського факультету, 
д. філос. н., професор 

Регламент кожної доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 1, включаючи доповіді, запитання, 

обговорення, процедуру голосування: до 10 хв. 
 
2. Про перейменування Університетського коледжу. 

Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 5 хв. 
Загальний час для розгляду питання 2, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 7 хв. 
 
3. Затвердження Положення про Фаховий коледж Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 
Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 3, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
4. Затвердження: 
– Положення про приймальну комісію Університетського коледжу; 
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– Правил прийому до Університетського коледжу у 2020 році. 
Доповідач: Марія Василівна Братко, 
директор Університетського коледжу, 
д. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 10 хв. 
Загальний час для розгляду питання 4, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 15 хв. 
 
5. Затвердження освітньої програми Корпоративна педагогіка та 

розвиток персоналу (код 011.00.03) (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні 
науки; галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. 

Доповідач: Людмила Леонідівна Хоружа, 
завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н., професор 

Регламент доповіді: до 7 хв. 
Загальний час для розгляду питання 5, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 10 хв. 
 
6.  Про виконання редколегіями наукових періодичних видань 

Університету вимог для входження до Переліку фахових видань України 
(категорія Б) та наукометричних баз Scopus / Web of Science. 

Доповідач: Тетяна Сергіївна Опришко, 
директор бібліотеки Університету, 
к. н. із соц. комунікацій 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 6, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
7. Затвердження показників та вагових коефіцієнтів рейтингу “Лідер 

року – 2020”. 
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 15 хв. 
Загальний час для розгляду питання 7, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 20 хв. 
 
8. Про внесення змін до: 
– Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер 
року”; 

– Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук в Університеті. 
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Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., професор 

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

обговорення: до 7 хв. 
 
9. Затвердження переліку навчальних дисциплін до Каталогу 

вибіркових дисциплін. 
Доповідач: Олексій Борисович Жильцов, 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи, к. пед. н., доцент 

Регламент доповіді: до 3 хв. 
Загальний час для розгляду питання 9, включаючи доповідь, запитання, 

обговорення: до 5 хв. 
 
10. Затвердження змін у складі редакційних колегій: 
– наукового журналу “The Modern Higher Education Review”; 
– збірника наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”; 
– електронного наукового видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”.  
Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 

Регламент доповіді: до 2 хв. 
Загальний час для розгляду питання 10, включаючи доповідь, 

запитання, обговорення: до 3 хв. 
 
11. Рекомендація до друку: 
– навчального посібника “Італійсько-українська лексикологія: 

порівняльний аспект” (автор С. Дель Ґаудіо, к. філол. н.). Рецензенти: 
В.П.Пономаренко, завідувач сектора порівняльно-історичного та зіставного 
мовознавства відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства 
Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, доктор 
філологічних наук, старший науковий співробітник; В.М.Труб, провідний 
науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 
Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, 
старший науковий співробітник. 

Доповідач: Ірина Євгеніївна Руснак, 
директор Інституту філології, 
д. філол. н., професор 
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– навчально-методичного посібника “Практика усного та писемного 
мовлення” для студентів 2 курсу (укладачі: Ю.І.Торговець, к. філол. н.; 
Н.В.Говорун; І.В.Васьківська). Рецензенти: І.В.Школа, доцент кафедри 
іноземних мов і методики викладання Факультету філології та соціальних 
комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент; Л.П.Солдатова, доцент кафедри іноземних мов 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент. 

Доповідач: Ізабелла Рафаїлівна Буніятова, 
завідувач кафедри германської філології, 
д. філол. н., професор 

 
− наукового журналу “Схід / Skhid”, 2020 р., №1 (165) (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 

 
– наукового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2020 р., №1(62) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., академік 
НАПН України). Рецензенти: Ю.А.Скиба, завідувач відділу інтеграції вищої 
освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних 
наук, доцент; Р.О.Павлюк, заступник директора з науково-методичної та 
навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; 

– електронного наукового фахового видання “Освітологічний 
дискурс”, 2020 р., №1(28) (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.Локшина, завідувач відділу порівняльної педагогіки НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор; С.О.Караман, завідувач кафедри 
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., доцент 
 

– електронного наукового видання “Кібербезпека: освіта, наука, 
техніка”, 2020 р., №3(7) (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

Доповідач:  
Володимир Леонідович Бурячок, 
завідувач кафедри інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
д. техн. н., професор 
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Регламент доповіді з кожного рукопису: до 1 хв. 
Загальний час для розгляду питання 11, включаючи доповіді, 

запитання, обговорення: до 5 хв. 
 
12. Різне. 
– Затвердження Тематичного плану видань на 2020 рік. 

Доповідач: Наталія Миколаївна Віннікова, 
проректор з наукової роботи, 
д. філол. н., професор 

Регламент доповіді: до 2 хв. 


