
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

 від 06 листопада 2014 року 
 
1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) 
2) 
3) 
1.1. Затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо визнання іноземного диплому про науковий ступінь Брацкі 
Артура Себастіана. 

1.2. Беручи до уваги ухвалу кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій та запрошених експертів з фаху, 
вченої ради Гуманітарного інституту, результати таємного голосування Вченої 
ради Університету, визнати наступне: 

– іноземний диплом Брацкі Артура Себастіана про науковий ступінь 
доктора ґабілітованого гуманітарних наук, виданий у Республіці Польща 2011 
року, відповідає науковому ступеню доктора філологічних наук зі спеціальності 
10.02.15 – загальне мовознавство; 

– значна кількість наукових праць Брацкі Артура Себастіана за змістом 
відповідає спеціальності 10.01.01 – українська література.  

 
2. Інформацію С.О.Сисоєвої, завідувача НДЛ освітології, доктора 

педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, та 
К.О.Линьова, директора Інституту суспільства, кандидата наук з державного 
управління, доцента, про забезпечення підготовки експертів у галузі освіти взяти 
до уваги. 

2.1. Провести експериментальну апробацію міждисциплінарної навчальної 
програми “Освітологія” на базі спеціальності “Управління навчальним закладом”, 
ОКР “магістр”.  

Відповідальний: К.О.Линьов 
Термін виконання: протягом року 

2.2. Розробити навчальну міждисциплінарну програму “Експертна 
діяльність у галузі освіти”, спрямовану на фахову підготовку експертів у галузі 
освіти.  

Відповідальна: С.О.Сисоєва 
Термін виконання: грудень 2014 р. 

2.3. Підготувати навчально-методичне забезпечення  фахової підготовки 
експертів у галузі освіти. 

Відповідальна: С.О.Сисоєва 
Термін виконання: лютий 2015 р. 

3. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) 
2) 
3) 
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3.1. Затвердити протокол лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання доцента: кафедри анатомії і 
фізіології людини – Омері Ірині Дмитрівні, кандидату біологічних наук; кафедри 
реклами та зв’язків з громадськістю – Горбенко Галині Василівні, кандидату 
педагогічних наук; кафедри української мови – Грипас Оксані Юріївні, кандидату 
філологічних наук; кафедри германської та романської філології – Калитюк 
Лілії Петрівні, кандидату філологічних наук; кафедри перекладу – Ковалинській 
Інні Володимирівні, кандидату педагогічних наук. 

3.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 
присвоєння Омері Ірині Дмитрівні, кандидату біологічних наук, вченого звання 
доцента кафедри анатомії і фізіології людини; Горбенко Галині Василівні, 
кандидату педагогічних наук, вченого звання доцента кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю; Грипас Оксані Юріївні, кандидату філологічних наук, 
вченого звання доцента кафедри української мови; Калитюк Лілії Петрівні, 
кандидату філологічних наук, вченого звання доцента кафедри германської та 
романської філології; Ковалинській Інні Володимирівні, кандидату педагогічних 
наук, вченого звання доцента кафедри перекладу.  

Відповідальна: Н.М.Віннікова 
       Термін виконання: до 17.11.2014 р. 
 
4. Затвердити Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності викладача та 

інструменти вимірювання її сформованості. 
 
5. Затвердити Корпоративний стандарт наукової діяльності науково-

педагогічних та наукових працівників Університету.  
 
6. Інформацію Л.Л.Хоружої, проректора з наукової роботи, доктора 

педагогічних наук, професора, про Рейтинг публікаційної активності 
співробітників Університету взяти до уваги. 

6.1. Премію “За публікаційну активність” присудити: 
І місце: 
Литвин Оксані Степанівні, доценту кафедри інформатики Інституту 

суспільства, кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому 
співробітнику; 

ІІІ місце: 
Меленець Людмилі Іванівні, старшому викладачу кафедри методики та 

психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти, кандидату педагогічних наук;  

Руднік Юлії Вікторівні, викладачу кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання Педагогічного інституту; 

Ситник Ользі Іванівні, викладачу кафедри іноземних мов і методик їх 
навчання Педагогічного інституту; 

Безпалько Ользі Володимирівні, директору Інституту людини, доктору 
педагогічних наук, професору;  
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Сисоєвій Світлані Олександрівні, завідувачу науково-дослідної лабораторії 
освітології, доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН 
України;  

Новик Ірині Михайлівні, викладачу кафедри педагогіки і психології 
Педагогічного інституту; 

Кротовій Тетяні Федорівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри 
дизайну Інституту мистецтв. 

 
7. Інформацію В.О.Огнев’юка, голови Вченої ради Університету, ректора 

Університету, доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, 
про ініціативу Вченої ради Університету щодо перейменування вулиці 
Воровського взяти до уваги. 

7.1. Клопотатися  перед Київською міською державною адміністрацією про 
підтримку ініціативи Вченої ради Університету. 

 
8. Директорам інститутів/коледжу Університету подати проректору з 

наукової роботи пропозиції (2-3 особи від підрозділу) щодо складу редакційної 
колегії видання “Київський університет імені Бориса Грінченка. Історичний 
нарис. 1874-2014”. 

Відповідальні: 
директори інститутів/коледжу 

       Термін виконання: до 15.11.2014 р. 
8.1. Затвердити склад редакційної колегії видання “Київський університет 

імені Бориса Грінченка. Історичний нарис. 1874-2014” на наступному засіданні 
Вченої ради Університету. 

Відповідальна: Л.Л.Хоружа 
       Термін виконання: 27.11.2014 р. 
 
9. Затвердити Положення про порядок рекомендації навчальної (навчально-

методичної) та наукової літератури до друку Вченою радою Університету. 
 
10. Відповідно до п.6.5 “Положення про аспірантуру і докторантуру 

Київського університету імені Бориса Грінченка”, на підставі рішення кафедри 
української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій (протокол №2 
від 24.09.2014 р.), кафедри теорії та історії педагогіки (протокол №3/2 від 
08.10.2014 р.), кафедри української мови (протокол №4 від 14.10.2014 р.) 
затвердити звіти докторантів: 

зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Борисенко Катерини Григорівни (ІІ рік навчання); 
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури:  
Бітківської Галини Володимирівни (ІІ рік навчання); 
Вишницької Юлії Василівни (І рік навчання); 
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зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська 
мова): 

Дружененко Раїси Сергіївни (І рік навчання); 
 
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
Фруктової Яни Станіславівни (І рік навчання). 
 
10.1. Перевести: 
на другий рік навчання в докторантурі: 
зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
Вишницьку Юлію Василівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
 
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова): 
Дружененко Раїсу Сергіївну, кандидата педагогічних наук, доцента; 
 
зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
Фруктову Яну Станіславівну, кандидата педагогічних наук, доцента; 
 
на третій рік навчання в докторантурі: 
зі спеціальності 10.01.01 –  українська література: 
Борисенко Катерину Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента;  
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Бітківську Галину Володимирівну, кандидата педагогічних наук, доцента.  
 
11. Зарахувати до докторантури: 
зі спеціальності 10.01.01 – українська література: 
Борисюк Ірину Василівну, кандидата філологічних наук, доцента; 
Олійник Світлану Миколаївну, кандидата філологічних наук; 
Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук; 
 
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Гайдаш Анну Владиславівну, кандидата філологічних наук; 
Редьку Інну Анатоліївну, кандидата філологічних наук. 
 
12. У зв’язку з припиненням трудових відносин з Університетом, що 

унеможливлює співпрацю з аспірантами, та відповідно до рішення Вченої ради 
Інституту суспільства (протокол №2 від 15.10.2014 р.), звільнити А.Л.Зінченка, 
доктора історичних наук, професора, від обов’язків наукового керівника 
аспірантів кафедри історії України (наукова спеціальність 07.00.01 – історія 
України): Юхимець Альони Сергіївни (другий рік навчання); Майбороди Тетяни 
Анатоліївни і Поліщук Тетяни Ігорівни (третій рік навчання). 

12.1. Відповідно до п.6.1. “Положення про аспірантуру і докторантуру 
Київського університету імені Бориса Грінченка” призначити науковими 
керівниками: 
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аспірантки Юхимець Альони Сергіївни – кандидата історичних наук, 
доцента Тарасенко Оксану Олексіївну; 

аспірантки Майбороди Тетяни Анатоліївни – кандидата історичних наук, 
доцента Боня Олександра Івановича; 

аспірантки Поліщук Тетяни Ігорівни – кандидата історичних наук, доцента 
Виноградова Степана Васильовича. 

 
13. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 
– Карпенко Анастасії Сергіївни у формулюванні: “Використання сервісів 

Google Apps у діяльності навчального відділу університету” на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – 
інформаційно-комунікаційні технології в освіті. (Науковий керівник: Олексій 
Борисович Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент); 

– Рижко-Семенюк Сніжани Михайлівни у формулюванні: “Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної роботи 
бакалаврів напряму інформатика”  на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті. (Науковий керівник: Олексій Борисович Жильцов, кандидат 
педагогічних наук, доцент). 

 
14. Рекомендувати до друку рукописи: 
– збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

“Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог 
інтелектуалів” (13 листопада 2014 р.). За заг. ред. В.О. Огнев’юка. Редколегія: 
В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.Є.Бондарева, Г.В Горбенко, Л.С.Прокопенко, 
Т.І.Поліщук. 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 
 
– науково-методичного щорічника “Освітологія”, 2014, №3 (за ред.: 

В.О.Огнев’юка, Т.Левовицького, С.О.Сисоєвої). Рецензенти: О.В.Безпалько, 
доктор педагогічних наук, професор,  директор Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Н.А.Побірченко, доктор психологічних 
наук, професор, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка 

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

 
– науково-методичного журналу “Інформатика та інформаційні технології 

в навчальних закладах”, 2014, №5 (гол. ред. Н.В.Морзе). 
Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 
 
 
 


	Відповідальна: Н.М.Віннікова
	Термін виконання: до 17.11.2014 р.
	Відповідальні:
	директори інститутів/коледжу
	Термін виконання: до 15.11.2014 р.
	Відповідальна: Л.Л.Хоружа
	Термін виконання: 27.11.2014 р.

