
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
від 28 серпня 2014 року 

 
1. Інформацію В.О.Огнев’юка, ректора Університету, доктора 

філософських наук, професора, академіка НАПН України, про зміни у 
структурі Університету взяти до відома. 

1.1. Схвалити такі зміни у структурі Університету з 01.09.2014 року: 
Загальноуніверситетські підрозділи 

Ліквідувати: 
– НДЛ соціології 
– НМЦ розвитку культури лідерства 
 
Створити: 
– НДЛ соціально-психологічних досліджень розвитку культури лідерства 

Гуманітарний інститут 
Ліквідувати: 
– НДЛ літературознавства 
– Відділ виховних технологій 

Інститут людини 
Ліквідувати: 
– НДЛ розвитку людини 
– Відділ виховних технологій 

Інститут суспільства 
Ліквідувати: 
– Відділ виховних технологій 

Інститут мистецтв 
Ліквідувати: 
– НМЦ мультимедійних технологій у мистецтві 
– Відділ виховних технологій 

Педагогічний інститут 
Ліквідувати: 
– Кафедру психології 
– Відділ виховних технологій 
 
Перейменувати: 
– Кафедру педагогіки у кафедру психології та педагогіки 

 
Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Ліквідувати: 
– НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури 
– НМЦ природничо-математичної освіти 
– НМЦ технологій 
– НМЦ української мови та літератури 
– НМЦ іноземних мов і світової літератури 
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– НМЦ суспільствознавства та українознавства 
– НМЦ громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної 
освіти 
– НМЦ зовнішнього незалежного оцінювання 
– НМЦ координації методичної роботи 
 
Створити: 
– НМЦ природничо-математичної освіти і технологій 
– НМЦ гуманітарної освіти та виховання 
– НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань 

 
Університетський коледж 

Ліквідувати: 
– Навчальний відділ 
– Загальний відділ 
– Відділ виховних технологій 

 
Створити: 
– Навчально-методичний відділ 
– Канцелярію  
– Бібліотеку 

Відповідальні: В.О.Огнев’юк  
                  П.О.Найденова 

Термін виконання: 01.09.2014 р. 
 
2. Інформацію О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про підсумки вступної 
кампанії у 2014 році взяти до відома. 

 
3. Затвердити План роботи Університету на 2014-2015 н. р. у 

запропонованій редакції. 
 

4. Створити в Університеті юридичну клініку “Астрея”. 
4.1. Затвердити Положення про юридичну клініку “Астрея” Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 
Відповідальний: К.О.Линьов 
Термін виконання: 01.09.2014 р. 

 
5. Затвердити Положення про доступ до публічної інформації в 

Університеті. 
 
6. Схвалити до друку рукопис творів Бориса Грінченка “Народопросвітні 

книги” (ІІІ, IV кн.). 
 

 


