
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 24 вересня 2015 року 
 

 
1. Вважати обраним на умовах контракту на посаду директора 

Інституту мистецтв Бацака Костянтина Юрійовича, кандидата історичних 
наук, доцента. 

 
2. Вважати обраною на умовах контракту на посаду директора 

Гуманітарного інституту Бондареву Олену Євгенівну, доктора філологічних 
наук, професора. 

 
3. Вважати обраним на умовах контракту на посаду директора 

Педагогічного інституту Юрченка Віктора Івановича, кандидата 
психологічних наук, доцента. 

 
4. Вважати обраним на умовах контракту на посаду директора 

Інституту суспільства Яковенка Ігоря Валентиновича, кандидата 
економічних наук, доцента. 

 
5. Інформацію Ф.Л.Левітаса, доктора історичних наук, професора, 

завідувача кафедри суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту 
післядипломної педагогічної освіти, щодо розвитку професійної 
компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін у післядипломній 
освіті взяти до відома. 

5.1. Створити електронну базу навчально-методичних комплексів з історії 
України та всесвітньої історії (з досвіду роботи вчителів). 

Відповідальний: Ф.Л.Левітас 
Термін виконання: до 01.06.2016 р. 

5.2. Впровадити у практику роботи школи молодого вчителя історії 
елементи дистанційної форми навчання (веб-конференції, онлайн-консультації 
тощо). 

Відповідальний: Ф.Л.Левітас 
Термін виконання: 
протягом 2015-2016 н.р. 

5.3. Продовжити співпрацю кафедри методики суспільно-гуманітарної 
освіти та виховання ІППО і суспільно-гуманітарних кафедр Інституту 
суспільства з метою науково-методичного забезпечення підготовки студентів та 
підвищення кваліфікації вчителів.  

Відповідальні: 
Ф.Л.Левітас, І.В.Срібняк, 
І.А.Грицяк, В.М.Михайловський 
Термін виконання: протягом року 
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6. Затвердити Порядок створення Каталогу навчальних дисциплін. 
6.1. НМЦ стандартизації та якості освіти зробити технічний опис 

Каталогу навчальних дисциплін. 
Відповідальна: О.В.Леонтьєва 
Термін виконання: до 01.11.2015 р. 

6.2. НДЛ інформатизації освіти забезпечити розробку створення 
відповідного програмного продукту для Каталогу. 

Відповідальна: О.П.Буйницька 
Термін виконання: до 15.12.2015 р. 

6.3. Створити Каталог навчальних дисциплін. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, 
директори інститутів 
Термін виконання: до 01.02.2016 р. 

 
7. Схвалити результати виконання загальноуніверситетської  науково-

дослідної теми “Філософські, освітологічні та методичні засади 
компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської 
освіти” (0110U006274). 

7.1. Підготувати необхідні звітні документи щодо виконання 
загальноуніверситетської  науково-дослідної теми та подати їх до Українського 
інституту науково-технічної і економічної інформації. 

Відповідальний: В.В.Прошкін 
Термін виконання: до 20.10.2015 р. 

7.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр/НДЛ, вчених рад інститутів та 
педагогічної ради Університетського коледжу результати виконання 
загальноуніверситетської науково-дослідної теми.  

Відповідальні: 
директори інститутів/коледжу, 
завідувачі кафедр/НДЛ 
Термін виконання: до 22.10.2015 р. 

7.3. Розробити пропозиції щодо нових наукових тем (кафедральних, 
міжкафедральних, інститутських, науково-дослідних лабораторій) з 
урахуванням можливості подальшої комерціалізації результатів їх виконання та 
вимог Корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників 
Університету, подати пропозиції до НМЦ досліджень, наукових проектів та 
програм відповідно до форми: 

назва теми; 
актуальність теми; 
об’єкт дослідження; 
предмет дослідження; 
мета дослідження; 
завдання дослідження; 
очікувана теоретична та практична значущість дослідження; 
керівник теми (ПІБ, посада, науковий ступень, вчене звання); 
структурний(-і) підрозділ(-и), який(-і) виконуватиме(-уть) тему. 
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Відповідальні: 
директори інститутів/ 
завідувачі кафедр/НДЛ 
Термін виконання: до 15.10.2015 р. 

7.4. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм розглянути 
запропоновані наукові теми та винести їх для обговорення на Вченій раді 
Університету. 

Відповідальний: В.В.Прошкін 
Термін виконання: до 22.10.2015 р. 

7.5. Підготувати необхідні документи для внесення нових науково-
дослідних тем до державного реєстру. 

Відповідальний: В.В.Прошкін 
Термін виконання: до 01.12.2015 р. 
 

8. Відповідно до п.6.1. “Положення про аспірантуру і докторантуру” 
(наказ Університету від 24.10.2012 р. №503), витягів із протоколів засідань 
кафедр (Гуманітарного інституту: кафедри перекладу – витяг з протоколу №1 
від 02.09.2015; кафедри української літератури і компаративістики – витяг з 
протоколу №1 від 02.09.2015; кафедри теорії та історії педагогіки – витяг з 
протоколу №2 від 02.09.2015; Інституту мистецтв: кафедри образотворчого 
мистецтва – витяг з протоколу №1 від 02.09.2015; кафедри теорії та методики 
музичного мистецтва – витяг з протоколу №3 від 02.09.2015; Інституту 
суспільства: кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін – 
витяг з протоколу №1 від 31.08.2015; кафедри інформатики – витяг з протоколу 
№13 від 31.08.2015), як виняток, затвердити науковими керівниками аспірантів 
першого року навчання зі спеціальностей: 

10.01.01 – українська література: 
Башкирову Ольгу Миколаївну, кандидата філологічних наук – 
• аспіранту Андрєєву Михайлу Олександровичу 
10.01.06 – теорія літератури: 
Сінченка Олексія Дмитровича, кандидата філологічних наук, доцента – 
• аспіранту Харченко Олені Григорівні 
10.02.04 – германські мови: 
Шурму Світлану Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента – 
• аспіранту Вовк Олені Валеріївні 
Павлюк Наталію Веніамінівну, кандидата філологічних наук, доцента – 
• аспіранту Дяченко Ірині Василівні 
Гладуш Надію Федорівну, кандидата філологічних наук, професора – 
• аспіранту Жулкевській Тетяні В’ячеславівні 
13.00.02 – теорія і методика навчання музики: 
Ткач Марію Михайлівну, кандидата педагогічних наук, доцента –  
• аспіранту Блажевичу Василю Олеговичу 
Кондратенко Ганну Григорівну, кандидата педагогічних наук – 
• аспіранту Прокопенко-Золоташко Світлані Сергіївні 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: 
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Братко Марію Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента –  
• аспіранту Кошіль Оксані Петрівні  
13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті: 
Жильцова Олексія Борисовича, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспіранту Линьову Всеволоду Костянтиновичу 
Бодненка Дмитра Миколайовича, кандидата педагогічних наук, доцента  
• аспіранту Остапенку Микиті Володимировичу 
Буйницьку Оксану Петрівну, кандидата педагогічних наук, доцента – 
• аспіранту Сабліній Мілані Андріївні 
26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство): 
Зінську Тетяну Володимирівну, кандидата мистецтвознавства – 
• аспіранту Жихаревій Єлізаветі Михайлівні 
Бацака Костянтина Юрійовича, кандидата історичних наук, доцента – 
• аспіранту Кацалап Олені Вікторівні 
 
9. Затвердити План підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету на 2015-2016 н.р. 
 
10. Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових 

видань України, затвердженого наказом МОН, молоді та спорту України №1111 
від 17.10.2012 р. (п.2.4) внести зміни до складу редакційної колегії збірника 
наукових праць “Studia Philologica”  (гол. ред. Буніятова І.Р доктор 
філологічних наук, професор): 

– вивести зі складу: 
Соколовську Світлану Володимирівну, кандидата педагогічних наук, 

доцента, відповідального секретаря; 
Васьківа Миколу Степановича, доктора філологічних наук, професора;  
Кшановського Олега Чеславовича, доктора філологічних наук, доцента;  
– ввести до складу: 
Торговець Юлію Іванівну, кандидата філологічних наук, відповідального 

секретаря; 
Материнську Олену Валеріївну, доктора філологічних наук, доцента; 
Махачашвілі Русудан Кирилевну, доктора філологічних наук, доцента.  
 
11. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник “Основи 

музеєзнавства” (автор О.О.Салата) для студентів вищих навчальних закладів 
спеціальності “Історія”. Рецензенти: О.В.Потильчак, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних дисциплін 
Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова; А.М.Острянко, кандидат історичних наук, доцент, професор 
кафедри історії та археології України Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 

11.1. Видання здійснити за кошти автора. 


