
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

 від 24 квітня 2014 року 
 
 
1. Інформацію В.Р.Міляєвої, завідувача НДЛ розвитку людини Інституту 

людини, доктора психологічних наук, доцента, щодо формування особистісної 
активності студенів як основи їх професійної компетентності, взяти до уваги.  

 
1.1. З метою розвитку особистісної активності студентів провести 

психологічні тренінги, майстер-класи для студентського активу Університету. 
Відповідальні: В.Р.Міляєва 
Термін виконання: 
травень-листопад 2014 р. 

 
1.2. Розробити для кураторів академічних груп методичні рекомендації 

щодо психологічного забезпечення формування особистісної активності 
першокурсників. 

Відповідальна: В.Р.Міляєва 
Термін виконання: до 01.09.2014 р. 

 
1.3. У рамках проекту Програми Темпус вивчити детермінанти й механізми 

розвитку особистісної активності студентів Університету та підготувати 
відповідні пропозиції щодо запровадження отриманих результатів у навчально-
виховний процес. 

Відповідальна: В.Р.Міляєва 
Термін виконання: до 31.05.2015 р. 

 
2. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) 
2) 
3) 
2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вчених звань: 
– професора кафедри історії України – Зінченку Арсену Леонідовичу, 

доктору історичних наук, доценту; 
– доцента кафедри державного управління та управління освітою  – Редьку 

Сергію Івановичу, кандидату психологічних наук. 
2.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння Зінченку Арсену Леонідовичу, доктору історичних наук – вченого 
звання професора кафедри історії України; Редьку Сергію Івановичу, кандидату 
психологічних наук – вченого звання доцента кафедри державного управління 
та управління освітою. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
            Н.М. Віннікова 
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      Термін виконання: до 15.05.2014 р. 
 
3. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової 

та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, про виконання вимог до ВНЗ і закладів 
післядипломної освіти, які надають освітні послуги за дистанційною формою 
навчання (наказ МОН від 30.10.2013 р. №1518), взяти до уваги. 

3.1. Затвердити проект Положення про дистанційне навчання в 
Університеті. 

 
4. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової 

та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, члена-
кореспондента НАПН України, про Корпоративний стандарт ІКТ-компетентності 
магістрів та умови його формування, взяти до уваги. 

4.1. Затвердити проект Корпоративного стандарту ІКТ-компетентності 
магістрів.    

 
 
5. Затвердити тему докторської дисертації Дружененко Раїси Сергіївни, 

докторанта кафедри української мови, кандидата педагогічних наук, доцента, у 
формулюванні: “Методика навчання синтаксису простого речення майбутніх 
учителів української мови і літератури на засадах функціонально-
комунікативного підходу” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). 
(Науковий консультант: Станіслав Олександрович Караман, 
доктор педагогічних наук, професор). 

 
6. 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 створення 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія 
та методика навчання (українська мова; музика). 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
                   Н.М. Віннікова 
       Термін виконання: до 15.05.2014 р. 
 

 
7. Затвердити Положення про відділ міжнародних зв’язків.  
 
8. Інформацію Л.Л. Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з наукової роботи, про відкриття наукового фахового видання – 
культурно-мистецького альманаху “АРТ-простір” (галузь науки: мистецтво-
знавство) взяти до уваги. 
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8.1. 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. затвердити редакційну колегію 
наукового фахового видання – культурно-мистецького альманаху “АРТ-
простір” (галузь науки: мистецтвознавство) у такому складі: 

Романенкова Юлія Вікторівна – доктор мистецтвознавства, професор, 
Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна) 
(головний редактор); 

Ніконова Світлана Борисівна – доктор філософських наук, доцент, Санкт-
Петербурзький гуманітарний університет профспілок (Росія) (заступник 
головного редактора); 

Рудика Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук (Україна) 
(відповідальний секретар); 

Афанасьєв Юрій Львович – доктор філософських наук, професор, Інститут 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

Бацак Костянтин Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, Інститут 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

Бетлей Анджей – доктор хабілітований, Інститут мистецтв Ягеллонського 
університету (Польща); 

Дайнцл Томас – доктор, професор, Вища школа ужиткових мистецтв 
(Німеччина); 

Єгоров Олександр Григорович – доктор філософських наук, професор, 
Смоленський державний університет (Росія); 

Ізваріна Олена Миколаївна – доктор мистецтвознавства, доцент, Інститут 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна); 

 Коссаковський Едвард – доктор хабілітований, професор, Академія 
образотворчих мистецтв імені Яна Матейки (Польща); 

Криволапов Михайло Олександрович – доктор мистецтвознавства, професор, 
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Україна); 

Лезьєр Вікторія Олександрівна – доктор філософських наук, професор, 
Тюменський державний архітектурно-будівельний університет (Росія); 

Майнца Гален – доктор, професор, Вашингтонський університет (США); 
Малиновський Єжи – доктор, професор, Польський інститут досліджень 

світового мистецтва (Польща); 
Рибалко Світлана Борисівна – доктор мистецтвознавства, доцент, 

Харківська академія дизайну і мистецтв (Україна); 
Станіславська Катерина Ігорівна – доктор мистецтвознавства, доцент, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Україна); 
Урсу Наталія Олексіївна – доктор мистецтвознавства, професор, 

Кам’янець-Подільський університет імені Івана Огієнка (Україна); 
Яргуш Петро – доктор, професор, Інститут малярства і художнього 

виховання Педагогічного університету імені Комісії національної освіти 
(Польща). 
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9. Нагородити нагрудним знаком “За служіння Університету” Катерину 
Іванівну Волинець, завідувача кафедри початкової освіти і методик природничо-
математичних дисциплін Педагогічного інституту, кандидата педагогічних наук, 
доцента, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки 
висококваліфікованих фахівців, розвиток Університету та з нагоди 65-літнього 
ювілею. 

 
10. Рекомендувати до друку рукописи: 
– навчально-методичного посібника “Логіка” для студентів напряму 

підготовки 6.030401 “Правознавство” (автор Т.І.Бондар). Рецензенти: М.Г.Тур, 
доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Інституту 
суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка; Ю.В.Джулай, 
кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології Національного 
університету “Києво-Могилянська Академія”. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 
– навчального посібника “Соціологія освіти” (автор Т.Г.Купрій). 

Рецензенти: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор, професор 
кафедри філософії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса 
Грінченка; Я.В.Зоська, доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології і 
соціальної роботи Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного 
і муніципального управління”; С.А.Щудло, доктор соціологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького 
державного педагогічного університету. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 
– навчального посібника “Англійські питальні речення: Структура. 

Семантика. Прагматика” (автор Л.П.Калитюк). Рецензенти: І.Р.Буніятова, доктор 
філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та романської 
філології Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка; М.Г.Плоткіна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської та німецької філології Полтавського національного університету імені 
В.Г.Короленка; І.Є.Грачова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені 
М.Коцюбинського. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 

– науково-методичного журналу “Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика”, №1-2, 2014 (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН 
України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор, 
директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; Н.А. 
Побірченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

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



 5

 
– збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, №2, 

2014 (гол. ред. С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., член-кор. НАПН України). 
Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, професор,  директор 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Н.А.Побірченко, доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник НДЛ освітології 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, №2 (гол. ред.: Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл.-кор. 
НАПН України). 

Видання рукопису здійснити за кошти авторів. 
 
– збірника матеріалів Міжнародної наукової конференції “1025-річчя історії 

освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи” (22 травня 2014 р.). За заг. 
ред. В.О.Огнев’юка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 
 
– збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Київ 

і кияни у соціокультурному просторі XIX – XXI століть: шевченкознавчий 
дискурс” (29 травня 2014 р.). За заг. ред. В.О.Огнев’юка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 
 
– збірника “Магістерські дослідження” (тематичний огляд та анотації 

кваліфікаційних робіт за ОКР “магістр”), 2014 р. За заг. ред. В.О.Огнев’юка. 
Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 


