
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

 від 28 листопада 2013 року 
 

1. Інформацію С.А.Калашнікової, професора кафедри державного 
управління та управління освітою Інституту суспільства, доктора педагогічних 
наук, доцента, щодо забезпечення імплементації інструментів Болонського 
процесу в університеті взяти до уваги. 

1.1. Розробити План заходів з імплементації інструментів Болонського 
процесу в Університеті. 

Відповідальні: проректори Університету 
Термін виконання: до 01.04.2014 р. 

1.2. Розробити Програму забезпечення якості освіти в Університеті. 
Відповідальні: 
проректори, директори, завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 01.09.2014 р. 

 
2. Інформацію В.І.Ковальчука, заступника директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо 
забезпечення науково-методичного супроводу педагогічних інновацій у 
навчальних закладах м. Києва взяти до уваги.  

 
2.1. Створити творчу групу з числа науково-педагогічних працівників і 

студентів Університету з метою розроблення проектів упровадження системних 
інновацій у ДНЗ та ЗНЗ м. Києва. 

Відповідальний: В.І.Ковальчук 
Термін виконання: до 01.04.2014 р. 

 
2.2. Запровадити дистанційне навчання як одну з форм роботи “Школи 

молодого вчителя”.                                                       
Відповідальний: В.І.Ковальчук 
Термін виконання: упродовж року 

 
2.3. Продовжити роботу над проектом “Упровадження моделі розвитку 

професійної компетентності педагога в системі післядипломної освіти”. 
Відповідальний: В.І.Ковальчук 
Термін виконання: до 01.06.2014 р. 

 
2.4. Започаткувати видання щорічного електронного журналу “Педагогічні 

інновації столичної освіти” з актуальних питань науково-методичного супроводу 
педагогічних інновацій та передового досвіду ДНЗ і ЗНЗ м. Києва. 

Відповідальні: 
В.І.Ковальчук, 
НДЛ експериментальної 
педагогіки та педагогічних інновацій 
Термін виконання: до 01.06.2014 р. 
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3. Інформацію О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про результати 
анкетування студентів Університету “Портрет першокурсника” взяти до уваги. 

3.1. Роздати директорам інститутів матеріали проведеного анкетування з 
метою врахування його результатів для оптимізації навчально-виховного процесу 
та проведення профорієнтаційної роботи в Університеті. 
       Відповідальні: О.Б.Жильцов 
              О.В.Леонтьєва 
       Термін виконання: до 15.12.2013 р. 

 
4. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 

1) 
2) 
3) 

4.1. Затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання професора кафедри державного 
управління та управління освітою Калашніковій Світлані Андріївні, доктору 
педагогічних наук, доценту; 

4.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 
присвоєння Калашніковій Світлані Андріївні, доктору педагогічних наук, доценту, 
вченого звання професора кафедри державного управління та управління 
освітою. 

Відповідальні: Л.Л.Хоружа 
             Н.М.Віннікова 
      Термін виконання: до 10.12.2013 р. 
 
5. Затвердити нову редакцію Положення про Вчену раду Університету. 

 
6. Інформацію О.Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про призначення іменної 
стипендії Бориса Грінченка взяти до уваги. 

6.1. Відповідно до “Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка”, 
клопотань директорів інститутів і рад студентського самоврядування, рішення 
Стипендіальної комісії Університету, схвалити такі кандидатури студентів 
Університету для призначення іменної стипендії Бориса Грінченка за відмінне 
навчання та активну участь у суспільно-громадському житті Університету: 

• Бачинська Валентина Вікторівна – студентка ІІІ курсу, група ДОб-3-11-
4.0д Педагогічного інституту; 

• Малік Максим Сергійович – студент ІІІ курсу, група ММб-1-11-4.0д 
Інституту мистецтв; 

• Плотнікова Алла Олександрівна – студентка IV курсу, група ППб-1-10-
4.0д Інституту людини; 

• Хаблов Антон Григорович – студент IV курсу, група ІСб-1-10-4.0д 
Інституту суспільства; 

• Юрченко Ірина Миколаївна – студентка V курсу, група УМм-1-13-2.0д 
Гуманітарного інституту. 
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7. Відповідно до пункту 6.1. “Положення про аспірантуру і докторантуру” 
(наказ Університету від 24.10.2012 р. №503), як виняток, затвердити науковими 
керівниками аспірантів першого року навчання зі спеціальностей: 

07.00.01 – історія України: 
Боня Олександра Івановича, кандидата історичних наук, доцента – 
• аспірантки Черкаської Дар’ ї Володимирівни; 
Михайловського Віталія Миколайовича, канд. історичних наук, доцента – 
• аспірантки Ткаченко Ганни Миколаївни. 
 

07.00.02 – всесвітня історія  
Голованова Сергія Олександровича, канд. педагогічних наук, доцента –  
• аспіранта Попельнюка Бориса Володимировича. 
 

10.01.06 – теорія літератури: 
Гальчук Оксану Василівну, кандидата філологічних наук, доцента –  
• аспірантки Лазаревич Наталії Юріївни. 
 

10.02.04 – германські мови: 
Гладуш Надію Федорівну, кандидата філологічних наук, професора – 
• аспірантки Поклад Тетяни Сергіївни; 
• аспірантки Климчук Юлії Володимирівні. 
Калитюк Лілію Петрівну, кандидата філологічних наук – 
• аспірантки Зізінської Анни Петрівни; 
• аспіранта Гродського Ігоря Ярославовича. 
 

10.02.15 – загальне мовознавство: 
Доценко Олену Леонідівну, кандидата філологічних наук, доцента – 
• аспірантки Прус Лілії Віталіївни; 
Калитюк Лілію Петрівну, кандидата філологічних наук – 
• аспірантки Бондар Олександри Юріївни. 
 

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): 
Дику Наталію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Горобець Світлани Іванівни; 
Караман Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Діденко Наталії Миколаївни. 
 

13.00.02 – теорія та методика навчання (музика): 
Болгарського Анатолія Георгійовича, кандидата педагогічних наук, професора – 
• аспірантки Атамасенко Наталії Олександрівни. 
 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
Братко Марію Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Закраєвської Олесі Юріївни; 
Котенко Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Руднік Юлії Вікторівни.  
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13.00.05 – соціальна педагогіка: 
Лях Тетяну Леонідівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Чечко Тетяни Миколаївни; 
• аспірантки Сапіги Світлани Володимирівни. 
 

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: 
Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Карпенко Анастасії Сергіївни; 
• аспірантки Рижко-Семенюк Сніжани Михайлівни; 
 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія: 
Юрченка Віктора Івановича, кандидата психологічних наук, доцента – 
• аспірантки Павлюк Наталії Василівни; 
Подшивайлову Лідію Іванівну, кандидата психологічних наук, доцента – 
• аспіранта Щербаня Богдана Олександровича. 
 
8. Інформацію О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про підготовку до 
вступної кампанії – 2014 взяти до уваги. 

8.1. Розробити План роботи Приймальної комісії. 
Відповідальні: О.Б.Жильцов 

              О.В.Леонтьєва 
       Термін виконання: до 01.02.2014 р. 

8.2. Активізувати профорієнтаційну роботу у навчально-наукових 
структурних підрозділах Університету. 

Відповідальні: О.Б.Жильцов 
              О.В.Леонтьєва 

директори інститутів/коледжу 
завідувачі кафедр 

       Термін виконання: 
протягом навчального року 

 
9. Клопотатися перед Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної 
адміністрації) та Міністерством освіти і науки України про відкриття аспірантури 
з наукової спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
                   Н.М. Віннікова 
       Термін виконання: до 15.12.2013 р. 

 
10. Інформацію Л.Л.Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з наукової роботи, про концептуальні підходи та проект створення 
музею історії Університету взяти до уваги. 

10.1. Затвердити проект музею історії Університету.  
10.2. Розробити поетапний план та кошторис створення музею. 

       Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
      І.А. Босенко 
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       Термін виконання: до 01.02.2014 р. 

 
11. Затвердити теми докторських дисертацій: 
– Мосьпан Наталії Вікторівни, кандидата педагогічних наук, доцента 

кафедри англійської філології Гуманітарного інституту, у такому формулюванні: 
“Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі” на 
здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 
теорія і методика професійної освіти. (Науковий консультант: С.О.Сисоєва, 
д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України); 

– Греб Марії Михайлівни, кандидата філологічних наук, доцента, 
завідувача кафедри філологічних дисциплін Бердянського державного 
педагогічного університету, у такому формулюванні: “Теорія і методика навчання 
стилістики студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних 
навчальних закладів” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).  
(Науковий консультант: С.О.Караман, д. пед. н., проф.); 

– Сліпчук Валентини Леонідівни, кандидата педагогічних наук, доцента, 
доцента кафедри медичної та загальної хімії Національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця, у такому формулюванні: “Тенденції 
професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні” на здобуття 
наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. (Науковий консультант: Я.В.Цехмістер, д. пед. н., 
проф., проректор з науково-педагогічної роботи та довузівської підготовки 
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця); 

– Вишницької Юлії Василівни, кандидата філологічних наук, доцента, 
докторантки кафедри української літератури, компаративістики і соціальних 
комунікацій Гуманітарного інституту, у такому формулюванні: “Міфологічні 
сценарії у сучасному художньому та публіцистичному дискурсах” на здобуття 
наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.06 – теорія 
літератури. (Науковий консультант: О.Є.Бондарева, д. філол. н., проф.). 

 
12. Затвердити тему кандидатської дисертації Свириденко Анни Юріївни у 

такому формулюванні: “Професійна підготовка майбутніх учителів з основ 
безпеки життєдіяльності в Україні (90-ті роки ХХ – початок ХХІ століття)” на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 
– теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Л.Л.Хоружа, 
д. пед. н., проф.). 

 
13. Нагородити: 
медаллю Бориса Грінченка: 
– Бондареву Олену Євгенівну, директора Гуманітарного інституту, доктора 

філологічних наук, професора, за вагомий особистий внесок у розвиток 
Університету. 

нагрудним знаком “За служіння Університету”: 
– Боринець Надію Іванівну, доцента кафедри методики природничо-

математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти, за 
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багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу фахового вдосконалення 
освітян та розвиток Університету; 

– Євдокимову Лілію Григорівну, старшого викладача кафедри фізичного 
виховання Гуманітарного інституту, за багаторічну сумлінну працю, вагомий 
внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців та розвиток 
Університету; 

– Пастушенко Валентину Петрівну, викладача циклової комісії української 
мови, літератури та культури Університетського коледжу, за багаторічну 
сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих 
фахівців та розвиток Університету. 

 
14. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 
видань України” № 1111 від 17.10.2012 р. (пункт 24), затвердити зміни у складі 
редакційної колегії польсько-українського щорічника “Освітологія” (за 
редакцією: В.О.Огнев’юка, Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої): 

– вивести зі складу редакційної колегії: 
Лозко Галину Сергіївну, доктора філософських наук, професора, професора 

кафедри філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; 
Дзвінчука Дмитра Івановича, доктора філософських наук, професора, 

завідувача кафедри державного управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу;  

– ввести до складу наукової ради щорічника: 
Суліму Євгена Миколайовича, доктора філософських наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, Першого Заступника Міністра освіти і 
науки України; 

– ввести до складу редакційної колегії: 
Александрову Олену Станіславівну, доктора філософських наук, професора, 

завідувача кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Тура Миколу Григоровича, доктора філософських наук, професора, 

професора кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
15. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 
видань України” № 1111 від 17.10.2012 р. (пункт 24), затвердити зміни у складі 
редакційної колегії науково-методичного журналу “Неперервна професійна 
освіта: теорія і практика” (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. 
НАПН України): 

– вивести зі складу редакційної колегії: 
Лозко Галину Сергіївну, доктора філософських наук, професора, професора 

кафедри філософії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; 
Дзвінчука Дмитра Івановича, доктора філософських наук, професора, 

завідувача кафедри державного управління Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу;  

– ввести до складу редакційної колегії: 
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Суліму Євгена Миколайовича, доктора філософських наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, Першого Заступника Міністра освіти і 
науки України, як голову експертної ради журналу; 

Соловйову Грету Георгіївну, доктора філософських наук, професора, 
головного наукового співробітника Інституту філософії і політології Комітету 
науки Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан як члена редакційної 
колегії. 

 
16. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових 
видань України” № 1111 від 17.10.2012 р. (пункт 24), затвердити склад 
редакційної колегії електронного наукового фахового видання “Освітологічний 
дискурс”: 

Головний редактор: 
Огнев’юк Віктор Олександрович, доктор філософських наук, професор, 

академік НАПН України, ректор Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Члени редакційної колегії: 
Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, голова Благодійного фонду 
імені Антона Макаренка (заст. гол. ред). 
Буйницька Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка (заст. гол. ред). 
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор 

з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
Ковальчук Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Козак Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка (відп. секретар). 
Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач 

кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Мартиненко Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, проректор з інформатизації навчально-наукової та 
управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і методики музичного мистецтва Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 
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Побірченко Неоніла Павлівна, доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Сергєєнкова Оксана Павлівна – доктор психологічних наук, професор, 
завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 
Стадник Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор 

кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Тур Микола Григорович, доктор філософських наук, професор, професор 

кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Хоружа Людмила Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка. 
Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 
Яценко Тамара Семенівна  – доктор психологічних наук, професор, академік 

НАПН України, професор кафедри психології Республіканського вищого 
навчального закладу “Кримський гуманітарний університет”.  

 
17. Схвалити до друку рукописи: 
– монографії “Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури”  (автор 

С.О.Сисоєва, д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: В.О.Моляко, 
д. психол. н., проф., акад. НАПН України, завідувач лабораторії психології 
творчості Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України; І.В.Соколова, 
д. пед. н., проф., декан факультету іноземних мов Маріупольського державного 
університету. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 
– навчально-методичного посібника “Практичний курс естрадно-

джазового акомпанементу для баяна та акордеона”  (автор К.М.Стрельченко, засл. 
артист України). Рецензенти: М.А.Давидов, доктор мистецтвознавства, професор 
Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, засл. діяч 
мистецтв України; В.А.Полянський, проф. кафедри інструментально-виконавської 
майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, засл. діяч мистецтв України; А.А.Семешко, проф. Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, засл. діяч мистецтв України; 
В.І.Соляник, викладач факультету Музичне мистецтво естради (джаз) Київського 
інституту музики імені Р.М.Глієра, засл. артист України.  

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 
– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, №4, 

2013 р. (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 
Рецензенти: О.В.Безпалько, д. пед. н., проф.,  директор Інституту людини 
Київського університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, д. психол. н., 
проф., провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 
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Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 
 
– збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(VI щорічні Грінченківські читання) “Я йшов туди, де гуркіт праці чути…”  
(до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 
 
18. Різне. 


