
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 27 жовтня 2016 року

1. Затвердити текст Зобов’язання члена Вченої ради Університету.
1.2.  Затвердити процедуру підписання:

 Декларації про академічну доброчесність.
 Декларації про дотримання Кодексу корпоративної культури.

2. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1) Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології

Інституту людини, доктор психологічних наук, професор;
2) Юрченко  Віктор  Іванович,  директор  Педагогічного  інституту,

кандидат психологічних наук, доцент; 
3) Трухан  Олександр  Феодосійович,  голова  Первинної  профспілкової

організації, кандидат педагогічних наук;
4) Босенко Ірина Анатоліївна, головний бухгалтер;
5) Маляр Станіслав, член Студентського парламенту Університету.
2.1.  Затвердити  протокол  лічильної  комісії  про  результати  таємного

голосування  щодо  обрання  головою  Вченої  ради  Університету  Віктора
Олександровича  Огнев’юка,  ректора  Університету,  доктора  філософських
наук, професора, академіка НАПН України.

3.  Інформацію  Т.В.Поспєлової,  завідувача  кафедри  управління
Факультету  інформаційних  технологій  та  управління,  доктора  наук  з
державного  управління,  доцента,  щодо  системи  підвищення  кваліфікації
керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва взяти до уваги.

3.1.Запровадити щорічний моніторинг освітніх потреб директорів шкіл
міста Києва.

Відповідальна: Т.В.Поспєлова 
Термін виконання: щороку у вересні

3.2.  Забезпечити  виконання  варіативної  складової  навчального плану
шляхом залучення експертів різних напрямів освітньої галузі.

Відповідальна: Т.В.Поспєлова 
Термін виконання: протягом року

3.3. Розробити систему підвищення кваліфікації співробітників кафедри
управління, які залучаються до програми підвищення кваліфікації керівників
шкіл.

Відповідальна: Т.В.Поспєлова 
Термін виконання: до 27.11.2016 р.

4. Затвердити тему науково-дослідної лабораторії культури лідерства
на 2016-2021 рр. – “Розвиток лідерських якостей працівників освіти в умовах
реформування  галузі”.  Керівник  теми: В.Р.Міляєва,  завідувач  науково-



дослідної  лабораторії  культури  лідерства,  доктор  психологічних  наук,
професор.

4.1.  Надати  в  НМЦ  досліджень,  наукових  проектів  та  програм
необхідну інформацію для внесення теми до державного реєстру.

Відповідальна: В.Р.Міляєва 
Термін виконання: до 10.11.2016 р.

4.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним
чином оформлені  документи  до  УкрІНТЕІ  для  внесення  наукової  теми до
державного реєстру.

Відповідальні: 
Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко
Термін виконання: до 27.11.2016 р.

5.  Затвердити  нову редакцію  Положення  про  навчально-науковий
інститут:

– Інститут  людини;
– Інститут  мистецтв;
– Педагогічний інститут.

6. Затвердити Положення про навчально-науковий інститут / факультет
Університету:

–  Інститут журналістики;
– Інститут філології;
–  Історико-філософський факультет;
– Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту;
– Факультет інформаційних технологій та управління;
– Факультет права та міжнародних відносин.

7. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1) Лозова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри практичної психології

Інституту людини, доктор психологічних наук, професор;
2) Юрченко  Віктор  Іванович,  директор  Педагогічного  інституту,

кандидат психологічних наук, доцент; 
3) Трухан  Олександр  Феодосійович,  голова  Первинної  профспілкової

організації, кандидат педагогічних наук;
4) Босенко Ірина Анатоліївна, головний бухгалтер;
5) Маляр Станіслав, член Студентського парламенту Університету.
7.1.  Затвердити  протокол  лічильної  комісії  про  результати  таємного

голосування  щодо  присвоєння  вченого  звання  доцента  кафедри
академічного  та  естрадного  вокалу  Інституту  мистецтв  –  Петриковій
Оксані Петрівні, заслуженому діячу мистецтв України.

7.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про
присвоєння  Петриковій  Оксані  Петрівні,  заслуженому  діячу  мистецтв
України – вченого звання  доцента кафедри академічного та естрадного
вокалу.



8. Присвоїти звання “Почесний професор Київського університету імені
Бориса  Грінченка” Масенко Ларисі  Терентіївні,  українському мовознавцю,
доктору філологічних наук, професору, академіку академії наук Вищої школи
України,  професору кафедри української  мови Національного університету
“Києво-Могилянська академія”,  за вагомий особистий внесок в утвердження
української мови як державної, активну громадянську позицію, співпрацю з
Університетом у вихованні національно-свідомої студентської молоді.

9.  Відповідно  до  п.7.2  Положення  про  підготовку  здобувачів  вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, на підставі рішення вченої
ради  Інституту  філології  (протокол №2 від  25.10.2016  р.)  затвердити  звіти
докторантів:

зі спеціальності 10.01.01 –  українська література:
Борисюк Ірини Василівни (ІІ рік навчання);
Олійник Світлани Миколаївни (ІІ рік навчання);
Ярошенка Романа Васильовича (ІІ рік навчання).
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Редьки Інни Анатоліївни (ІІ рік навчання);
Гайдаш Анни Владиславівни (ІІ рік навчання);
Вишницької Юлії Василівни (ІІІ рік навчання).
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська

мова):
Дружененко Раїси Сергіївни (ІІІ рік навчання).
9.1. Перевести:
на третій рік навчання в докторантурі:
зі спеціальності 10.01.01 –  українська література:
Борисюк Ірину Василівну, кандидата філологічних наук, доцента;
Олійник Світлану Миколаївну, кандидата філологічних наук;
Ярошенка Романа Васильовича, кандидата філологічних наук;
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури: 
Редьку Інну Анатоліївну, кандидата філологічних наук;
Гайдаш Анну Владиславівну, кандидата філологічних наук, доцента.
9.2.  Відрахувати  з  докторантури  у  зв’язку  із  закінченням  терміну

навчання:
зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури:
Вишницьку Юлію Василівну, кандидата філологічних наук, доцента;
зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська

мова):
Дружененко Раїсу Сергіївну, кандидата педагогічних наук, доцента.

10.  Відповідно  до  Порядку  формування  Переліку  наукових  фахових
видань  України,  затвердженого  наказом  МОН,  молоді  та  спорту  України
№1111 від 17.10.2012 р. затвердити зміни у складі редакційних колегій:

наукового журналу “АРТ-простір”:



–  вивести  зі складу редакційної  колегії  з  посади  відповідального
секретаря  Бех Людмилу Вікторівну,  кандидата  мистецтвознавства,  доцента
кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв;

– ввести  до  складу  редакційної  колегії  на  посаду  відповідального
секретаря Братуся Івана Вікторовича, кандидата філологічних наук, доцента,
доцента кафедри образотворчого мистецтва Інституту мистецтв.

збірника  наукових  праць  “Літературний  процес:  методологія,
імена, тенденції:

вивести зі складу редакційної колегії:
– Борисенко  К.Г., кандидата  філологічних  наук,  доцента,  доцента

кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології; 
– Волошук  Л.В.,  кандидата  філологічних  наук,  доцента,  доцента

кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології;
– Сінченко  О.Д.,  кандидата  філологічних  наук,  доцента,  доцента

кафедри української літератури і компаративістики Інституту філології.
ввести до складу редакційної колегії:
– Євтушенко  С.О.,  кандидата  філологічних  наук,  доцента  кафедри

української  літератури  і  компаративістики  Інституту  філології
(відповідальний секретар);

– Гайдаш  А.В.,  кандидата  філологічних  наук,  доцента
кафедри германської філології Інституту філології;

– Жмудзку-Бродніцку Моніку, кандидата  гуманітарних наук,
прес-секретаря Академії фізичного виховання і спорту імені Єнджея
Снядецького в Гданську (Польща);

– Левко У.Е., кандидата філологічних наук, доцента кафедри
української літератури і компаративістики Інституту філології.

11.  Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про
відкриття  спеціалізованої  вченої  ради  з  правом прийняття  до  розгляду  та
проведення захистів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук
з  мистецтвознавства  зі  спеціальності  26.00.01 –  теорія  та  історія  культури
(мистецтвознавство).

Відповідальні:
Н.М. Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 15.11.2016 р.

12. Рекомендувати до друку:
–  навчальний  посібник “Розвиток  дослідницької  компетентності

викладачів вищої школи” (автори: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН
України; Л.В.Козак, д. пед. н., доц.). Рецензенти: С.М.Мартиненко, д. пед. н.,
професор, завідувач кафедри початкової освіти Київського університету імені
Бориса  Грінченка;  В.В.Прошкін, д. пед. н.,  доцент, професор  кафедри
інформаційних  технологій  і  математичних  дисциплін Київського



університету  імені  Бориса  Грінченка;  І.В.Соколова,  д. пед. н.,  професор,
декан факультету іноземних мов Маріупольського державного університету;
Т.І.Коваль,  д. пед. н.,  професор,  професор  кафедри  методики  викладання
іноземних  мов  й  інформаційно-комунікаційних  технологій  Київського
національного лінгвістичного університету.

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду
імені А.С.Макаренка. 

–  навчальний  посібник “Фінансова  математика”  (автори:
Л.Ф.Василевич, к. техн. н., доц.; С.О.Семеняка, к. фіз.-мат. н.). Рецензенти:
О.В.Виноградова, доктор  економічних  наук,  професор,  академік  АЕН
України,  завідувач  кафедри  маркетингу  Державного  університету
телекомунікацій; М.С.Гончар,  доктор  фізико-математичних наук,  професор,
завідувач відділом методів математичного моделювання в теоретичній фізиці
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова.

Видання здійснити за кошти Університету.
– навчально-методичний посібник “Соціологія  виховання” (автор:

Л.Л.Хоружа,  д.  пед.  н.,  проф.). Рецензенти:  О.В.Сухомлинська,  д. пед. н.,
професор,  дійсний  член  НАПН  України,  академік-секретар  відділення
загальної  педагогіки  та  філософії  освіти  НАПН  України;  Ж.В.Петрочко,
д. пед. н.,  професор,  заступник  директора  з  науково-експериментальної
роботи Інституту проблем виховання НАПН України.

Видання здійснити за кошти Університету.
–  збірник  наукових  праць “Педагогічна  освіта:  Теорія  і  практика.

Психологія.  Педагогіка”,  2016 р.,  вип. 26 (редкол.:  В.О.Огнев’юк,
Л.Л.Хоружа,  О.В.Безпалько та  ін.). Рецензенти: В.М.Чорнобровкін, доктор
педагогічних  наук,  професор, завідувач  кафедри  психології  та  педагогіки
Національного  університету  “Києво-Могилянська  академія”;  Н.М.Бібік,
доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний
науковий  співробітник  Інституту  педагогіки  НАПН  України;  Л.І.Бєлєхова,
доктор філологічних наук, професор,  професор кафедри англійської мови та
методики її викладання Херсонського державного університету.

Видання здійснити за кошти Університету.
–  збірник наукових праць “Літературний процес:  методології,  імена,

тенденції”,  2016 р.,  вип. 8  (редкол.:  О.Є.Бондарева,  О.В.Єременко,
І.Р.Буніятова та ін.).

Видання здійснити за кошти Університету.
– науково-методичний журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і

практика”,  2016 р.,  вип. 3-4 (48-49),  серія: Педагогічні  науки  (гол.  ред.:
С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України).

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду
імені А.С.Макаренка. 

–  електронне  наукове  фахове  видання “Освітологічний  дискурс”,
2016 р.,  №3 (15)  (гол.  ред.:  В.О.Огнев’юк,  д. філос. н.,  проф.,  акад.  НАПН
України).



Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду
імені А.С.Макаренка. 

– науковий  журнал “Педагогічний  процес:  теорія  і  практика”,
2016 р., № 4 (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., акад. НАПН України).

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  Благодійного  фонду
імені А.С.Макаренка. 

– збірник наукових праць “Київські  історичні  студії”,  2016
р., №2. Рецензенти: М.П.Чернега, доктор історичних наук, професор,
завідувач  кафедри  етнології  та  краєзнавства  Національного
педагогічного  університету  ім..  М.П.Драгоманова;  М.Г.Щербак,
доктор  філософських  наук,  професор,  завідувач  кафедри
архівознавства і спеціальних галузей історичної науки.

Видання здійснити за кошти Університету.
– збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук,

професора  О.М.Олексюк  “Духовність  особистості  в  системі
мистецької освіти”, 2016 р., №2. Рецензенти: Г.П.Шевченко, доктор
педагогічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАПН  України,
завідувач  кафедри  педагогіки  Східноукраїнського  національного
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