
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 27 серпня 2015 року

1.  Інформацію  О.Б.Жильцова,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,
проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про підсумки вступної
кампанії у 2015 році взяти до відома.

1.1. Проаналізувати  на  засіданнях  кафедр,  вчених  рад  інститутів  та
педагогічної ради Університетського коледжу результати вступної кампанії 2015
року та розробити план профорієнтаційної роботи у 2015-16 н.р.

Відповідальні:
директори інститутів/коледжу,
завідувачі кафедр
Термін виконання: до 20.09.2015 р.

2.  Інформацію  О.Б.Жильцова,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,
проректора  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи,  про  керівництво
практикою студентів Університету взяти до відома.

2.1.  Встановити  норми  навчального  навантаження  щодо  керівництва
практикою студентів наступним чином:

№
з/п

Види практики

Навчальне навантаження, годин

Примітка
Загальне

керівництво,
годин

Керівництво, 
годин

1. Навчальна

0,25
на одного

студента за весь
період практики

2,0
установча
та звітна

конференції

2,0

ОКР “Бакалавр”,
1-3 курси,
для всіх

спеціальностей
з присвоєнням

кваліфікації
вчителя

на одного студента
на тиждень

з них:
1,0

кафедра – випускова
0,5

кафедра – педагогіки
0,5

кафедра – психології
0,25

на одного
студента за весь
період практики

2,0
установча
та звітна

конференції

1,0
ОКР “Бакалавр”,

1-3 курси,
для всіх

спеціальностей
без присвоєння

кваліфікації
вчителя

на одного студента
на тиждень

з них:
1,0

кафедра – випускова



№
з/п

Види практики

Навчальне навантаження, годин

Примітка
Загальне

керівництво,
годин

Керівництво, 
годин

2.
Виробнича,

переддипломна

0,25
на одного

студента за весь
період практики

2,0
установча та

звітна
конференції

1,5
на одного студента на

тиждень

ОКР “Бакалавр”,
4 курс,

ОКР “Спеціаліст”,
5 курс

для спеціальностей:
“Дошкільна освіта”,
“Початкова освіта”

0,25
на одного

студента за весь
період практики

2,0
установча
та звітна

конференції

1,0
на одного студента на

тиждень

ОКР “Бакалавр”,
4 курс,

ОКР “Спеціаліст”,
5 курс 

для всіх інших
спеціальностей

з них:
1,0

кафедра – випускова

3.
Виробнича

(професійна,
асистентська)

0,25
на одного

студента за весь
період практики

2,0
установча
та звітна

конференції

1,0
на одного студента

на тиждень
(кафедра – випускова)

ОКР “Магістр”

для всіх
спеціальностей

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

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

3.1. Схвалити такі зміни у структурі Університету з 01.09.2015 року:
Інститут суспільства

Реорганізувати кафедру  інформатики  шляхом  приєднання  до  кафедри
інформаційних технологій і математичних дисциплін.

Перейменувати:
–  кафедру  державного  управління  та  управління  освітою  у  кафедру

управління;
–  кафедру  фінансів,  менеджменту  та  економіки  у  кафедру  фінансів  та

економіки.
Інститут мистецтв

Реорганізувати кафедру  хорового  диригування  шляхом  приєднання  до
кафедри академічного та естрадного вокалу. 

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

Термін виконання: 01.09.2015 р.
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4. Затвердити План роботи Університету на 2015-16 н. р. у запропонованій
редакції.

5. На підставі висновків кафедр:
–  зарахувати  до  докторантури  з  01  вересня за  кошти  з  бюджетних

асигнувань:
зі спеціальності 10  .01.01 – українська література  :
Землякову Тетяну Анатоліївну
Пухонську Оксану Ярославівну
зі спеціальності 10  .01.06 – теорія літератури  :
Євтушенко Світлану Олександрівну
Сінченка Олексія Дмитровича
зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство:
Дроботенко Валентину Юріївну
Катернюк Вікторію Вікторівну
Ригованову Вікторію Анатоліївну
зі спеціальності   13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:
Ковалинську Інну Володимирівну
Муромець Вікторію Григорівну
зі спеціальності 19  .00.07 – педагогічна та вікова психологія  :
Столярчук Олесю Анатоліївну

– призначити докторантам наукових консультантів:
спеціальність 10  .01.01 – українська література  :
Земляковій Тетяні Анатоліївні – доктора філологічних наук, професора,

завідувача кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іванова Валерія
Феліксовича;

Пухонській Оксані Ярославівні – доктора філологічних наук, професора,
професора  кафедри  теорії  та  історії  світової  літератури  Київського
національного лінгвістичного університету Мейзерську Тетяну Северинівну;

спеціальність 10  .01.06 – теорія літератури  :
Євтушенко  Світлані  Олександрівні –  доктора  філологічних  наук,

професора,  професора  кафедри  української  літератури,  компаративістики  і
соціальних  комунікацій  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка
Єременко Олену Володимирівну;

Сінченку Олексію Дмитровичу – доктора філологічних наук, професора,
професора  кафедри  української  літератури,  компаративістики  і  соціальних
комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка Бондареву Олену
Євгенівну;

спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство:
Дроботенко Валентині Юріївні – доктора філологічних наук, професора,

професора  кафедри  української  мови  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка Стишова Олександра Анатолійовича;
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Катернюк Вікторії Вікторівні – доктора філологічних наук, професора,
професора кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса
Грінченка Махачашвілі Русудан Кирилевну;

Риговановій  Вікторії  Анатоліївні –  доктора  філологічних  наук,
професора, професора кафедри германської та романської філології Київського
університету імені Бориса Грінченка Колесника Олександра Сергійовича;

спеціальність   13.00.04 – теорія і методика професійної освіти:
Ковалинській Інні Володимирівні – доктора педагогічних наук, професора,

професора кафедри теорії та  історії  педагогіки Київського університету імені
Бориса Грінченка Тернопільську Валентину Іванівну;

Муромець  Вікторії  Григорівні –  доктора  педагогічних  наук,  професора,
професора кафедри державного управління та управління освітою Київського
університету імені Бориса Грінченка Калашнікову Світлану Андріївну;

спеціальність 19  .00.07 – педагогічна та вікова психологія  :
Столярчук Олесі Анатоліївні – доктора психологічних наук, професора,

завідувача  кафедри  загальної,  вікової  та  педагогічної  психології  Київського
університету імені Бориса Грінченка Сергєєнкову Оксану Павлівну.

6. Затвердити склад робочої групи з перевірки виконання рішень Вченої
ради Університету за 2013-14 та 2014-15 н. рр.:

Голова робочої групи:
Турунцев  Олександр  Петрович,  проректор  з  організаційних  питань  та

адміністративно-господарської роботи – перевірка рішень, відповідальними за
виконання яких були проректори Університету та директор бібліотеки. 

Члени робочої групи:
Александрова Олена Станіславівна, доктор філософських наук, професор

– перевірка рішень по Гуманітарному інституту та НДЛ культури лідерства;
Бєлєнька  Ганна  Володимирівна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент  –

перевірка рішень по Інституту мистецтв та Університетському коледжу;
Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор –

перевірка рішень по Інституту суспільства та НДЛ освітології;
Левітас Фелікс Львович,  доктор історичних наук, професор – перевірка

рішень по Інституту людини;
Лозова  Ольга  Миколаївна,  доктор  психологічних  наук,  професор  –

перевірка рішень по ІППО;
Пляченко  Тетяна  Миколаївна,  доктор  педагогічних  наук,  доцент  –

перевірка рішень по Педагогічному інституту.
6.1. Робочій групі до 15 вересня ц.р. перевірити виконання рішень Вченої

ради Університету за 2013-14 та 2014-15 н. рр.
6.2. Голові робочої групи оприлюднити результати перевірки на засіданні

Вченої ради Університету у вересні ц.р.
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