
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

 від 26 вересня 2013 року

1.1. Інформацію Т.Г.Веретенко, завідувача кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної  роботи  Інституту  людини,  кандидата  педагогічних  наук,  професора, 
щодо  забезпечення  якості  підготовки  соціальних  педагогів  та  соціальних 
працівників взяти до уваги. 

1.2.  Розробити  освітньо-кваліфікаційні  характеристики  для  спеціальності 
“Соціальна  педагогіка”,  ОКР  “бакалавр”,  “спеціаліст”,   “магістр”,  на  засадах 
компетентнісного підходу і критерії оцінювання якості підготовки.

Відповідальна: О.В.Безпалько
Термін виконання: до 15.11.2013 р.

1.3.  Проводити  круглі  столи  за  участю  представників  соціальних 
інституцій та випускників з метою визначення вимог потенційних роботодавців 
до професійної підготовки студентів.

Відповідальна: Т.Г.Веретенко
Термін виконання: травень 2014 р.

1.4. Налагодити зв’язок з випускниками, які працюють у загальноосвітніх 
навчальних закладах, соціальних службах різного типу, громадських організаціях, 
для проходження студентами педагогічної практики.

Відповідальна: Т.Л.Лях
Термін виконання:
протягом навчального року

 1.5. Проводити майстер-класи, тренінги досвідчених фахівців для молодих 
викладачів та магістрів.

Відповідальна: Т.Г.Веретенко
Термін виконання:
протягом навчального року

       1.6.  Здійснювати  підготовку  проектів  спільно  з  Всеукраїнським 
громадським  центром  “Волонтер”  з  метою  отримання  грантів  Президента 
України для обдарованої молоді.

Відповідальна: Т.В. Журавель
Термін виконання: до 01.04.2014 р.

2.1. Інформацію Н.В.Морзе, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, проректора з інформатизації навчально-наукової 
та  управлінської  діяльності,  про  апробацію  електронних  навчальних  курсів  у 
процесі підготовки магістрів взяти до уваги.

2.2.  Затвердити План апробації  електронних навчальних курсів у процесі 
підготовки магістрів.



2.3.  Результати  реалізації  Плану  апробації  заслухати  на  Вченій  раді 
Університету.

Відповідальні:
Н.В.Морзе
НДЛ інформатизації освіти
помічники директорів з ІКТ
інститутів/коледжу
Термін виконання: до 30.06.2014 р.

3.1. Інформацію Т.Ю.Бєлофастової, кандидата педагогічних наук, доцента, 
проректора  з  науково-педагогічної  та  соціально-гуманітарної  роботи,  щодо 
кандидатур студентів  Університету  на  здобуття  стипендії  та  премії  Київського 
міського голови взяти до уваги.

3.2.  На  виконання  розпорядження  Київського  міського  голови  від 
12.11.2002 р. №331 “Про стипендію Київського міського голови студентам міста”, 
затвердити такі кандидатури студентів Університету для призначення стипендії за 
відмінне навчання та активну участь у суспільно-громадському і науковому житті 
Університету:

–  Бакун  Яна Едуардівна –  студентка  VІ  курсу  Гуманітарного  інституту, 
спеціальність “Медіа-комунікації”;

–  Беліченко Катерина Юріївна – студентка ІV курсу Інституту людини, 
напрям підготовки “Практична психологія”;

– Господарчук Оксана Дмитрівна – студентка V курсу Інституту мистецтв, 
спеціальність “Музичне мистецтво”;

–  Лавриненко  Дарина  Геннадіївна –  студентка  V  курсу  Педагогічного 
інституту, спеціальність “Початкова освіта”;

– Халанчук Тетяна Петрівна – студентка ІV курсу Інституту суспільства, 
напрям підготовки “Історія”;

–  Маляр Станіслав Анатолійович – студент ІІІ курсу Університетського 
коледжу, спеціальність “Правознавство”.

3.3.  На  виконання  розпорядження  Київського  міського  голови  від 
12.11.2002 р.  №330 “Про премію Київського міського голови студентам міста”, 
затвердити такі  кандидатури студентів Університету для призначення премії за 
відмінне навчання та активну участь у суспільно-громадському і науковому житті 
Університету:

– Дудар Марія Олександрівна – студентка IV курсу Гуманітарного інституту, 
напрям підготовки “Українська філологія”;

–  Жукова Ольга Георгіївна –  студентка  V курсу Педагогічного  інституту, 
спеціальність “Дошкільна освіта”;

–  Нестеренко  Людмила  Віталіївна –  студентка  IV  курсу  Гуманітарного 
інституту, напрям підготовки “Журналістика та інформація”;

–  Сабліна  Милана  Андріївна –  студентка  V  курсу  Інституту  суспільства, 
спеціальність “Соціальна інформатика”;

– Толчинська Злата Олександрівна – студентка ІІІ курсу Інституту людини, 
напрям підготовки “Соціальна педагогіка”.



3.4.  Подати  клопотання  та  відповідні  документи  щодо  кандидатур  на 
здобуття стипендії (премії) Київського міського голови до Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Відповідальна: Т.Ю.Бєлофастова
Термін виконання: до 01.10.2013 р.

4. Схвалити запропоновані доповнення  та уточнення до тексту Положення 
про щорічний Конкурс наукових робіт на здобуття премії імені Бориса Грінченка:

Назву  Положення  викласти  у  такій  редакції  –  Положення  про  щорічний 
Конкурс наукових робіт  та творів мистецтва на здобуття премії  імені Бориса 
Грінченка.

Наступні пункти викласти у такій редакції:
1.1. Проведення щорічного Конкурсу наукових робіт  та творів мистецтва 

працівників  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  (далі  – 
Університету)  на  здобуття  премії  імені  Бориса  Грінченка  (далі  –  Конкурсу) 
здійснюється  відповідно до  Законів  України “Про освіту”,  “Про вищу освіту”, 
“Про наукову та  науково-технічну  діяльність”,  “Про культуру”,  наказів  МОН 
України, що регламентують наукову діяльність, наказів Міністерства культури, 
що регламентують мистецьку діяльність, а також цього Положення.

1.2. Конкурс проводиться з метою активізації науково-дослідної та творчої 
роботи,  виявлення  та  підтримки працівників,  які  засвідчили  високі  результати 
наукової  та  мистецької діяльності,  а  також  сприяти  розвиткові  пріоритетних 
напрямів наукових досліджень у галузях природничих, технічних та гуманітарних 
наук, а також у галузі мистецтва.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
– розкриття наукового та творчого потенціалу працівників Університету; 
– висвітлення результатів наукової та мистецької діяльності працівників 

Київського університету імені Бориса Грінченка;
– підтримка інтелектуальної творчої діяльності, винахідництва з-поміж 

наукових і науково-педагогічних працівників Університету;
– утвердження статусу науковця;
– розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, мистецтва;
– пошук та підтримка наукових доробків для широкого використання;
– створення підручників інноваційного характеру для вищої школи.
2.4.  До  участі  у  Конкурсі  приймаються  як  одноосібні,  так  і  колективні 

роботи  наукових  та  науково-педагогічних  працівників  Університету,  що  є 
самостійно  проведеними  дослідженнями  з  актуальних  проблем  у  галузях 
природничих,  технічних  та  гуманітарних  наук,  які  є  пошуковими  за  своїм 
характером, мають наукове й прикладне значення,  впроваджені у практику або 
застосовані у навчальному процесі, а також твори у сфері мистецтва, які мають 
культурну  цінність. Особлива  увага  надається  підручникам,  призначених  для 
використання у вищих навальних закладах.

2.5.  Конкурс  проводиться  у  трьох номінаціях:  “Наукові  монографії”, 
“Підручники, навчальні (навчально-методичні) посібники для вищих навчальних 
закладів” (друковані, електронні), “Твори у сфері мистецтва”.

3.1. На Конкурс подаються видані та апробовані монографії, підручники та 
навчальні  (навчально-методичні)  посібники  для  студентів  вищих  навчальних 



закладів,  термін апробації  яких не повинен перевищувати 1-2 роки від року,  у 
якому проводиться Конкурс, а також закінчені твори мистецтва.

3.2. До роботи додаються: 
– заявка;
– одна зовнішня рецензія  на  конкурсну  роботу  ученого-фахівця (доктора 

наук)  із  відповідного  наукового  напряму;  для  творів  мистецтва  –  один 
зовнішній експертний висновок;

–  копія  навчального  плану  (у  разі  подання  підручника,  навчального 
посібники);

– витяг  з  протоколу Вченої  ради Інституту про рекомендацію роботи до 
участі у ІІ етапі Конкурсу.

4.1.  Визначення  кращих  робіт  здійснюється  конкурсною  комісією  на 
підставі  вивчення  роботи,  її  рецензування,  експертизи та  шляхом  відкритого 
обговорення кожної роботи на засіданні Конкурсної комісії.

4.3.3. У номінації “Твори у сфері мистецтва”:
– змістове наповнення – 20 балів;  
– оригінальність твору – 20 балів;  
– унікальність твору – 20 балів;  
– техніка виконання твору – 20 балів;  
– естетична якість – 20 балів;  
– соціальна та виховна значимість – 20 балів;  
– разом (максимальна кількість) – 120     балів.   

5.1.  Інформацію  К.Ю.Бацака,  кандидата  історичних  наук,  доцента, 
директора Інституту мистецтв, про зміни у структурі Інституту мистецтв взяти до 
уваги.

5.2. Ліквідувати кафедру образотворчого мистецтва та дизайну.
5.3.  Створити  на  базі  кафедри  образотворчого  мистецтва  та  дизайну 

кафедру образотворчого мистецтва і кафедру дизайну.
Відповідальні: В.О.Огнев’юк 
П.О.Найденова
Термін виконання: 01.01.2014 р.

6.1.  Інформацію  О.П.Турунцева,  проректора  з  організаційних  питань  та 
адміністративно-господарської  роботи,  про  зміни  у  структурі  Педагогічного 
інституту взяти до уваги.

6.2.  Вивести  зі  структури  Педагогічного  інституту  експлуатаційно-
технічний відділ.

6.3.  Внести  експлуатаційно-технічний  відділ  до  переліку 
загальноуніверситетських структурних підрозділів.

Відповідальні: В.О.Огнев’юк 
П.О.Найденова
Термін виконання: 01.01.2014 р.

7.  Затвердити  проект  нової  редакції  Положення  про  гуртожиток 
Університету (з урахуванням уточнень і доповнень).



8.  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  (пункт 24),  затвердити доповнення до 
складу  редакційної  колегії  науково-методичного  журналу  “Неперервна 
професійна освіта: теорія і практика”:

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

Ковальчук  Наталія  Дмитрівна –  доктор  філософських  наук,  професор 
кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка.

9.  Нагородити  Медаллю  Бориса  Грінченка  Жебровського Бориса 
Михайловича,  заступника  Міністра  освіти  і  науки  України,  кандидата 
педагогічних наук, Заслуженого працівника освіти України, за особистий внесок 
у розвиток Університету.

10.  Нагородити  нагрудним знаком “За служіння Університету” Галіну 
Віру  Іванівну,  старшого  викладача  кафедри  образотворчого  мистецтва  та 
дизайну  Інституту  мистецтв,  з  нагоди  80-річного  ювілею  та  Дня  працівників 
освіти.

11.  Затвердити тему  наукового дослідження Зубченко Олени Сергіївни у 
формулюванні:  “Система  академічної  мобільності  майбутніх  фахівців  у 
європейському просторі вищої освіти”,  на здобуття наукового ступеня доктора 
педагогічних  наук  зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної 
освіти. (Науковий консультант: Л.Л.Хоружа, д.пед.н., проф.).

12. Затвердити теми кандидатських досліджень:
–  Тригуб  Ілони  Іванівни у  формулюванні:  “Підготовка  провідних 

консультантів  з  питань  розвитку  системи  освіти  у  Російській  Федерації”  на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 
–  теорія  і  методика  професійної  освіти.  (Науковий  керівник:  С.О.Сисоєва, 
д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України)

–  Койдан  Валентини  Миколаївни  у  формулюванні:  “Формування 
іншомовної  компетентності  майбутнього  вчителя  початкової  школи  у  процесі 
вивчення  фахових  дисциплін”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата 
педагогічних  наук  зі  спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної 
освіти. (Науковий керівник: Н.М.Чернуха, д.пед.н., проф.)

–  Свириденко  Анни  Юріївни у  формулюванні:  “Професійна  підготовка 
майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності в Україні (кінець 80-х років ХХ ст. 
– початок ХХІ ст.)” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  (Науковий 
керівник: Н.М.Чернуха, д.пед.н., проф.)

13. Схвалити до друку рукописи:
13.1.  навчального  посібника  “Contrastive  Lexicology”  (автор 

І.В.Ковалинська, к.філол.н.). Рецензенти: О.М.Холод, д.філол.н., проф., член-кор. 
Міжнародної академії наук педагогічної освіти; Ю.Л.Мосенкіс, д.філол.н., проф. 



кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; Л.З.Загородня, к.філол.н., доц., доц. кафедри іноземних мов для 
зовнішньоекономічної  діяльності  Тернопільського  національного  економічного 
університету.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.
13.2. монографії “Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і 

психології до інноваційної професійної діяльності”  (за редакцією д.пед.н., проф., 
чл.-кор.  НАПН України С.О.Сисоєвої).  Рецензенти:  Г.В.Бєлєнька, д.пед.н.,  доц., 
завідувач  кафедри  дошкільної  освіти,  заступник  директора  Педагогічного 
інституту  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;  О.А.Біда, д.пед.н., 
проф., завідувач кафедри соціальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти 
Черкаського  національного  університету  імені  Богдана  Хмельницького; 
І.В.Соколова, д.пед.н., проф.,  завідувач  кафедри освітнього  менеджменту  та 
педагогіки Маріупольського державного університету.

Видання рукопису здійснити за кошти автора.
13.3.  науково-методичного  журналу “Неперервна  професійна  освіта: 

теорія і практика”, №3-4, 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.

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду 
імені А.С.Макаренка.

13.4.  збірника наукових праць “Педагогічний процес:  теорія і  практика”, 
№3, 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.

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду 
імені А.С.Макаренка.


