
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 28 січня 2016 року 

 

1. Затвердити наукові теми структурних підрозділів на 2016-2021 рр.: 

- НДЛ освітології у формулюванні: “Освітологічні засади 

забезпечення якості освіти в університеті”. Керівник теми: Сисоєва С.О., 

завідувач науково-дослідної лабораторії  освітології, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 

- Інституту мистецтв у формулюванні: “Мистецькі практики України 

в європейському культурному просторі”. Керівник теми: Романенкова Ю.В., 

доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва; 

- кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту  у 

формулюванні: “Зміст і технології забезпечення якості неперервної 

педагогічної освіти в умовах євроінтеграції”. Керівник теми: Хоружа Л.Л., 

завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Гуманітарного інституту, 

доктор педагогічних наук, професор; 

- кафедри філософії, кафедри історії України та кафедри всесвітньої 

історії Інституту суспільства у формулюванні: “Складні питання історичної 

пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі 

діалогічності української культури”. Керівники теми: Александрова О.С., 

завідувач кафедри філософії Інституту суспільства, доктор філософських 

наук, професор, Михайловський В.М., завідувач кафедри історії України 

Інституту суспільства, доктор історичних наук, доцент, Срібняк І.В., 

завідувач кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства, доктор 

історичних наук, професор. 

1.1. Надати в НМЦ досліджень, наукових проектів та програм 

необхідну інформацію для внесення тем до державного реєстру. 

Відповідальні: керівники наукових тем 

Термін виконання: до 10.02.2016 р. 

1.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним 

чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукових тем до 

державного реєстру. 

Відповідальні:  

Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко 

Термін виконання: до 01.04.2016 р. 

1.3. Доопрацювати наукову тему кафедри правознавства та кафедри 

фінансів та економіки “Гармонізація національної правової та економічної 

систем в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів” та винести 

для обговорення на засідання Вченої ради Університету. 

Відповідальні: Грицяк І.А., Зеліско І.М. 

Термін виконання: до 01.05.2016 р. 
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2. Інформацію М.М.Прядко, завідувача НМЦ видавничої діяльності, 

про виконання Тематичного плану видань за 2015 р. взяти до уваги. 

2.1. Затвердити Тематичний план видань Університету на 2016 рік. 

 

3. Розробити проект Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти в Університеті. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов  

Термін виконання: до 01.03.2016 р. 

3.1. Винести проект Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти на обговорення. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов  

Термін виконання: до 01.04.2016 р. 

3.2. Затвердити Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов  

Термін виконання: до 01.07.2016 р. 

3.3. Оголосити конкурс на краще Положення про систему внутрішню 

забезпечення якості освіти в Університеті. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов  

 

4. Затвердити нову редакцію Положення про стипендіальну комісію 

Університету. 

 

5. Затвердити Положення про порядок переведення здобувачів вищої 

освіти на вакантні місця державного замовлення в Університеті. 

 

6. Інформацію І.А.Босенко, головного бухгалтера, про виконання 

бюджету Університету за 2015 р. і кошторис надходжень та видатків 

Університету на 2016 р. взяти до уваги. 

 

7. Затвердити Правила прийому до докторантури у 2016 році. 

 

8. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 

зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти 
– Магея Максима Миколайовича у формулюванні: “Освіта як чинник 

формування соціального капіталу в мережевому суспільстві” на здобуття 

наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 – 

філософія освіти. (Науковий керівник: Я.І.Пасько, доктор філософських 

наук, професор). 

зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії 

– Щербакової Ніни Володимирівни у формулюванні: “Трансформація 

ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський 

аналіз” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі 
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спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (Науковий 

керівник: О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор). 

–  Патук Тетяни Миколаївни у формулюванні: “Роль інтелігенції у 

становленні суспільної злагоди в сучасному українському суспільстві” на 

здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. (Науковий керівник: 

О.С.Александрова, доктор філософських наук, професор). 

зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство 

– Гончаренка Дмитра Ігоревича у формулюванні: “Соціально-

економічні доктрини християнських конфесій періоду Середньовіччя: 

філософсько-релігієзнавчий аналіз” на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. 

(Науковий керівник: О.М.Шепетяк, доктор філософських наук). 

– Маскевич Олени Людвігівни у формулюванні: “Соціальна 

значущість християнських цінностей у функціонуванні сучасної української 

сім’ї” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі 

спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. (Науковий керівник: О.М.Шепетяк, 

доктор філософських наук). 

– Складана Андрія Анатолійовича у формулюванні: “Категорія 

“небуття” у східній християнський філософії” на здобуття наукового ступеня 

кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. 

(Науковий керівник: О.М.Шепетяк, доктор філософських наук). 

зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

– Янко Ольги Володимирівни у формулюванні: “Освітні погляди 

Бориса Грінченка у контексті відстоювання ідей рідномовної (української) 

школи (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)” на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки. (Науковий керівник: Н.П.Дічек, доктор 

педагогічних наук, професор). 

зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

– Дячок Надії Валентинівни у формулюванні: “Формування 

професійної мобільності майбутніх вчителів іноземних мов” на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. (Науковий керівник: Н.М.Чернуха, 

доктор педагогічних наук, професор). 

 

9. Рекомендувати до друку: 

– збірник наукових праць “Педагогічний процес: теорія і практика” 

№1, 2016 (головний редактор: С.О.Сисоєва – завідувач НДЛ освітології, 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

Рецензенти: В.Р.Міляєва – завідувач науково-дослідної лабораторії культури 

лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

психологічних наук, доцент; Н.А.Побірченко – професор кафедри загальної, 
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вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса 

Грінченка, доктор психологічних наук, професор. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 

 

– освітню програму підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу університету (дослідницький модуль) (розробники: 

С.О.Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України; Л.В.Козак, старший науковий 

співробітник науково-дослідної лабораторії освітології Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент). 

Рецензенти: С.О.Караман, завідувач кафедри української мови Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; 

В.І.Тернопільська, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка. 
 

10. Звернутись із клопотанням до Благодійного фонду сприяння 

розвитку освіти імені Бориса Грінченка виділити кошти на лікування 

В.Д.Порошиній, старшому викладачу кафедри германської філології 

Гуманітарного інституту. 


