
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

 від 27 листопада 2014 року 
 
1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) 
2) 
3) 
1.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо присвоєння вчених звань: 
– професора кафедри англійської філології Гуманітарного інституту – 

Чесноковій Ганні Вадимівні, кандидату філологічних наук, доценту; 
– доцента кафедри англійської мови Гуманітарного інституту – 

Чернігівській Наталії Станіславівні, кандидату педагогічних наук. 
1.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння Чесноковій Ганні Вадимівні, кандидату філологічних наук, доценту – 
вченого звання професора кафедри англійської філології; Чернігівській Наталії 
Станіславівні, кандидату педагогічних наук – вченого звання доцента кафедри 
англійської мови. 

Відповідальна: Н.М. Віннікова 
      Термін виконання: до 15.12.2014 р. 
 
2. Затвердити звіти про діяльність: 
– спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 з правом прийняття до розгляду та 

проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 
педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка, за період каденції (з 25 січня 2013 р. 
по 25 січня 2015 р.); 

– спеціалізованої вченої ради Д 26.133.06 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти, за період каденції (з 25 січня 2013 р. по 25 січня 2015 р.). 

 
3. Затвердити Правила прийому до Київського університету імені Бориса 

Грінченка у 2015 році. 
 
4. Інформацію Н.В.Морзе, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, проректора з інформатизації навчально-наукової 
та управлінської діяльності, про участь Університету в рейтингу інтернет-
присутності Вебометрікс (Webometrics) взяти до уваги. 

4.1. Проаналізувати на засіданнях вчених рад інститутів результати 
внутрішнього рейтингу та визначити шляхи їх покращення. 

Відповідальні: 
директори інститутів/коледжу 
Термін виконання: до 01.01.2015 р. 
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4.2. Підготувати рекомендації щодо розміщення співробітниками 
інформаційних та науково-методичних матеріалів в е-середовищі Університету і 
соціальних мережах з метою покращення показників Webometrics. 

Відповідальна: Н.В.Морзе 
Термін виконання: 01.12.2014 р. 

4.3. Науково-педагогічним та науковим працівникам Університету 
розмістити в Інституційному репозиторії наукові, навчальні (навчально-
методичні) праці у .pdf-форматі за останні 5 років. 

Відповідальні: 
директори інститутів/коледжу 
Термін виконання: до 01.01.2015 р. 

4.4. Створити електронний каталог з описами навчальної (навчально-
методичної) та наукової літератури. 

Відповідальна: В.А.Зотова 
Термін виконання: до 01.01.2015 р. 

 
5. Затвердити Корпоративний стандарт наукової діяльності працівників 

Університету. 
 
6. Затвердити План переходу до навчання, заснованого на дослідженнях. 
 
7. Інформацію Н.В.Морзе, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, проректора з інформатизації навчально-наукової 
та управлінської діяльності, про результати моніторингу сформованості базового 
рівня ІКТ-компетентності у студентів ОКР “бакалавр” (1 курс) та ОКР “магістр” 
(5 курс) взяти до уваги. 

7.1. Внести зміни до робочих навчальних програм підготовки студентів 
ОКР “бакалавр” з дисципліни “Інформаційні технології навчання”, зокрема 
оновити навчальний матеріал, передбачити вивчення студентами навчальних 
курсів ІТ-Академії (Майкрософт) з отриманням відповідних сертифікатів. 

Відповідальні: 
О.В.Бушма, І.І.Юртин 
Термін виконання: до 01.03.2015 р. 

7.2. З метою надання студентам якісних освітніх послуг зобов’язати 
викладачів кафедри інформатики і кафедри інформаційних технологій та 
математичних дисциплін пройти дистанційне навчання в ІТ-Академії 
(Майкрософт) з отриманням відповідних сертифікатів. 

Відповідальні: 
О.В.Бушма, І.І.Юртин 
Термін виконання: до 01.01.2015 р. 

7.3. Викладачам навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” при 
вивченні V розділу “Я в інформаційному середовищі Університету” звернути 
особливу увагу на виконання студентами всіх завдань для самостійної роботи, 
розміщених у відкритому курсі на вікі-порталі Університету www.wiki.edu.ua 

Відповідальні: 
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завідувачі випускових кафедр 
Термін виконання: з 01.09.2015 р. 

7.4. Викладачам навчальної дисципліни “Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології в освіті (у соціальній педагогіці, історії, психології тощо, 
залежно від спеціальності)” внести зміни до курсу та передбачити обов’язкове 
вивчення модуля “Представлення результатів наукових досліджень магістрів з 
використанням ІКТ”, матеріали до якого розміщені на вікі-порталі Університету 
www.wiki.edu.ua  

Відповідальний: О.Б.Жильцов 
Термін виконання: 01.03.2015 р. 

7.5. Запропонувати студентам магістратури протягом січня-лютого 2015 р. 
пройти навчання в ІТ-Академії на безоплатній основі (за двома довільними 
курсами з офісних застосунків та одним – з використання технологій). 

Відповідальні: 
директори інститутів 
Термін виконання: до 01.03.2015 р. 

 
8. Затвердити голів державних екзаменаційних комісій відповідно до 

надісланого списку. 
 
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 створення 
спеціалізованих вчених рад: 

– з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 

– з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 – соціальна 
педагогіка. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
                          Н.М. Віннікова 
        Термін виконання: до 15.12.2014 р. 

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

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

10.1. 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: 

– Воронько Валерія Василівна, студентка ІІІ курсу (група КОб-1-12-4.0д) 
Інституту людини; 
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– Зотова Тетяна Юріївна, студентка IV курсу (група ІСб-1-11-4.0д) 
Інституту суспільства; 

– Присяжна Євгенія Вадимівна, студентка ІІІ курсу (група РЗГб-1-12-4.0д) 
Гуманітарного інституту; 

– Баглай Дар’я Іванівна, студентка ІІІ курсу (група ММб-1-12-4.0д) 
Інституту мистецтв;  

– Сізоненко Катерина Володимирівна, студентка ІІІ курсу (група ПОб-3-12-
4.0д) Педагогічного інституту. 

 
11. Затвердити нову редакцію Положення про іменну стипендію Бориса 

Грінченка. 
 
12. 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 
докторантури з наукової спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 
                          Н.М. Віннікова 
        Термін виконання: до 15.12.2014 р. 
 

13. Відповідно до п. 6.1. “Положення про аспірантуру і докторантуру” 
(наказ Університету від 24.10.2012 р. №503) та на підставі клопотань вчених рад 
інститутів (Інституту людини – витяг з протоколу №3 від 12.11.2014 р.; 
Гуманітарного інституту – витяг з протоколу №4 від 25.11.2014 р.; Інституту 
мистецтв – витяг з протоколу №3 від 26.11.2014 р.; Інституту суспільства – витяг з 
протоколу №3 від 19.11.2014 р.; Педагогічного інституту – витяг з протоколу №3 
від 20.11.2014 р.), як виняток, затвердити науковими керівниками аспірантів 
першого року навчання зі спеціальностей: 

10.01.01 – українська література: 
Нестеряка Юрія Васильовича, кандидата філологічних наук, доцента –  
• аспірантки Мєдвєдєвої Юлії Ігорівни 
10.01.06 – теорія літератури: 
Чеснокову Ганну Вадимівну, кандидата філологічних наук, доцента – 
• аспірантки Годіон Валерії Євгенівни 
10.02.04 – германські мови: 
Чувардинську Олену Володимирівну, кандидата філологічних наук, доц. – 
• аспірантки Даниленко Віри Володимирівни 
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): 
Дику Наталію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Мазуренко Тетяни Вікторівни 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
Зубченко Олену Сергіївну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Лагутіної Анастасії Костянтинівни 
Стаднік Надію Вікторівну, кандидата педагогічних наук, доцента –  
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•  аспірантки Нестеренко Анни Вікторівни 
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: 
Вембер Вікторію Павлівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспірантки Бучинської Дар’ ї Леонідівни  
26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство): 
Шарикова Дениса Ігоровича, кандидата мистецтвознавства, доцента – 

• здобувача наукового ступеня Кондратюк Вікторії Юріївни 
 
14. Присвоїти звання “Почесний професор Київського університету імені 

Бориса Грінченка”: 
Губерському Леоніду Васильовичу, ректору Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Герою України, доктору філософських наук, 
професору, академіку НАН і НАПН України, заслуженому працівнику освіти 
України, за особистий внесок у розвиток наукового потенціалу Університету, 
підготовку науково-педагогічних кадрів та кадрів вищої кваліфікації, ефективну 
міжуніверситетську співпрацю у реалізації спільних наукових і освітніх проектів; 

Гриневич Лілії Михайлівні, народному депутату України, кандидату 
педагогічних наук, доценту, за активну громадянську позицію, особистий внесок 
у розвиток Університету, створення цілісної системи підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів у м. Києві; 

Сверстюку Євгену Олександровичу, письменнику, публіцисту, 
літературознавцю, філософу, громадському діячеві, почесному президенту 
Українського центру міжнародного ПЕН-клубу, лауреату Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, за багаторічну плідну громадську та літературно-
публіцистичну діяльність, подвижницьку працю, вагомий особистий внесок у 
популяризацію національної культурно-мистецької спадщини, формування 
патріотичних ідеалів у студентської молоді. 

 
 
15. Нагородити: 
медаллю Бориса 
• студентів Інституту суспільства (напрям підготовки/спеціальність 

“ Історія”): 
– Бондаренка Максима Володимировича (2курс) 
– Гриня Андрія Дмитровича (2 курс) 
– Касьянова Максима Юрійовича (5 курс) 
– Кузьменка Віталія Миколайовича (6 курс) 

• випускника Університету (2014 р.) за напрямом підготовки 
“Правознавство” (ОКР “бакалавр”) Середнього Ярослава Вікторовича 

• студента Педагогічного інституту (спеціальність “Дошкільна освіта”) 
Челомбітька Івана Вікторовича (5 курс) 
 
за мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету 
і територіальної цілісності України у ході проведення антитерористичної операції.  
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нагрудним знаком “За служіння Університету” : 
– Прудку Валентину Михайлівну, заступника директора з 

адміністративно-господарської роботи Університетського коледжу, за 
багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток Університету; 

– Лобчук Олену Гнатівну, кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри початкової освіти і методик гуманітарних дисциплін Педагогічного 
інституту, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу 
підготовки висококваліфікованих фахівців та розвиток Університету; 

– Нестерову Аллу Василівну, методиста навчального відділу 
Гуманітарного інституту, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у 
справу підготовки висококваліфікованих фахівців та розвиток Університету. 

 
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 2.4) внести зміни до складу 
редакційної колегії збірника наукових праць “Педагогічний процес: теорія і 
практика” (головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України): 

ввести до складу редакційної колегії: Міляєву Валерію Робертівну, 
завідувача НДЛ культури лідерства, професора кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора 
психологічних наук, доцента; Петрунько Ольгу Володимирівну, професора 
кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника; 

вивести зі складу редакційної колегії Болтівця Сергія Івановича, 
заступника директора з науково-експериментальної та організаційної роботи 
Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України,  доктора психологічних 
наук, доцента. 
 

17. Рекомендувати до друку: 
– монографію “Дискурс української літературної пародії” 

(автор Н.М.Віннікова). Рецензенти: А.Б.Гуляк, доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри новітньої української літератури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка; О.Є.Бондарева, доктор 
філологічних наук, професор, директор Гуманітарного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка; Т.С.Мейзерська, доктор філологічних наук, 
професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури Київського 
національного лінгвістичного університету. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 

 – методичні рекомендації з постановки голосу для студентів вищих 
навчальних закладів (автор С.В.Кисла). Рецензенти: І.М.Борко, професор 
Національної музичної академії України, народний артист України, соліст 
Національної опери України імені Т.Г.Шевченка; Г.Я.Гаркуша, професор 
Національної музичної академії України, народний артист України; Ю.В.Маслова, 
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доцент кафедри естрадного співу Київського національного університету 
культури і мистецтв, кандидат мистецтвознавства. 

Видання рукопису здійснити за кошти автора. 
 

– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 2014, 
№4(8) (головний редактор В.О.Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, 
академік НАПН України). Рецензенти: О.В.Безпалько, доктор педагогічних наук, 
професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика”, 2014, 

№4 (головний редактор С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент 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, 
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-методичний журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2014, №3-4 (головний редактор: С.О.Сисоєва, 
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 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, 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. 

 
– збірка студентської творчості “Сонячне проміння”. Редколегія: 

В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.Є.Бондарева, Я.О.Поліщук, О.Я.Пухонська, 
О.М.Башкірова. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 
 
– журналу студентських наукових праць “Наукові студії студентів-

грінченківців”, 2014, №1(8). Редколегія: Л.Л.Хоружа, О.С.Зубченко, О.В.Дудар, 
А.О.Ташлай, Ю.В.Папушняк. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 
 

 


