
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 22 грудня 2016 року

1. Звіт О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної
роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2016 рік взяти до уваги та
визнати роботу задовільною.

1.1.  Затвердити  такі  пріоритетні  напрями  науково-методичної  та
навчальної роботи на 2017 рік:

1) здійснення переходу до нової освітньої стратегії Університету через:
– оновлення освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів
– запровадження навчання, заснованого на дослідженнях
– створення умов для практико зорієнтованого навчання
– використання дистанційних технологій навчання (від 50/50 до 70/30);
2)  інформатизація  діяльності  науково-педагогічних  працівників  і

навчальних відділів у частині:
– упровадження електронного деканату
– запровадження електронних версій робочих навчальних програм
– зменшення паперового документообігу;
3)  розробка  і  впровадження  нової  моделі  моніторингу  навчальних

досягнень студентів (ректорський контроль якості) як складової внутрішньої
системи забезпечення якості освіти.

2.  Звіт  Н.М.Віннікової,  проректора  з  наукової  роботи,  доктора
філологічних наук,  доцента,  за  2016 рік взяти до уваги та  визнати роботу
задовільною.

2.1. Затвердити такі пріоритетні напрями наукової роботи на 2017 рік:
1) підвищення якості та результативності наукової роботи через:
–  здійснення  фундаментальних і  прикладних досліджень,  зокрема за

рахунок грантів
– упровадження  результатів  наукових  досліджень  на  різних  рівнях

(університетському,міському, регіональному, національному, міжнародному)
–  збільшення  кількості  публікацій  у  провідних  наукових  виданнях,

зокрема включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
–  входження  наукових  періодичних  видань  Університету  до

міжнародних наукометричних баз даних
–  зростання результативності  підготовки  кадрів  вищої  кваліфікації  в

аспірантурі/докторантурі Університету
–  збільшення  кількості  студентів  –  переможців  міжнародних  на

всеукраїнських наукових змагань (конкурсів, турнірів тощо);
2) підвищення якості міжнародної діяльності через:
–  зростання  кількості  поданих  заявок  і  виграних  колективних  та

індивідуальних  грантів,  зокрема  у  програмах  Еразмус+,  Вишеградського
фонду, Горизонт 2020 та ін.
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– збільшення кількості учасників академічної мобільності працівників і
здобувачів вищої освіти

– реалізацію укладених договорів про міжнародну співпрацю.

3. Звіт Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-наукової та
управлінської  діяльності,  доктора  педагогічних  наук,  професора,  члена-
кореспондента НАПН України, за 2016 рік взяти до уваги та визнати роботу
задовільною.

3.1.  Затвердити  такі  пріоритетні  напрями  інформатизації  навчально-
наукової та управлінської діяльності на 2017 рік:

1) забезпечення вільного доступу до ЕОС з метою впровадження нової
концепції організації освітнього процесу за допомогою:

– збільшення точок доступ мережі Wi-Fi у всіх навчальних корпусах;
– оновлення та придбання комп’ютерної техніки;
– запровадження електронного документообігу.
2)  підвищення  показників  рейтингу  Webometrics  та  показників

відкритості і прозорості освітньої діяльності Університету.

4.  Звіт  Т.Ю.Бєлофастової,  проректора  з  науково-педагогічної  та
соціально-гуманітарної  роботи,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,  за
2016 рік взяти до уваги та визнати роботу задовільною.

4.1.  Затвердити  такі  пріоритетні  напрями  соціально-гуманітарної
роботи на 2017 рік:

1)  проведення  спільних  соціально-гуманітарних  заходів  різного
спрямування  з  метою  розширення  корпоративного  партнерства  між
структурними підрозділами;

2) збільшення кількості заявок на отримання грантів для студентських
проектів,  спрямованих  на  розвиток  соціально  значущих  молодіжних
ініціатив;

3) зростання кількості студентів, залучених до спортивної та культурно-
мистецької діяльності;

4) задоволення потреби студентів у гуртожитку.

5.  Звіт  О.П.Турунцева,  проректора  з  організаційних  питань  та
адміністративно-господарської роботи, за 2016 рік взяти до уваги та визнати
роботу задовільною.

5.1.  Затвердити  такі  пріоритетні  напрями  організаційної  та
адміністративно-господарської роботи на 2017 рік:

1) упровадження енергоефективних технологій у навчальних корпусах
Університету;

2)  проведення  організаційних  заходів  щодо  передачі  навчального
приміщення  №3  (просп.  П.Тичини,  17)  Замовнику  будівництва  КП
“Житлоінвестбуд – УКБ” для здійснення його повної реконструкції;
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3)  розроблення  проектно-кошторисної  документації  будівництва
гуртожитку  Університету  №1  та  добудови  приміщення  Університетського
коледжу;

4)  здійснення  реконструкції  частини  підвального  приміщення
університетського  гуртожитку  №1  (вул.  Старосільська,  2)  для  розміщення
тренажерної зали та забезпечення її необхідним інвентарем;

5) здійснення реконструкції стадіону (вул. Старосільська, 2);
6)  проведення  комплексу  робіт  у  допоміжних  приміщення

адміністративного корпусу (вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2), обладнавши в
них приміщення архіву Університету;

7)  завершення  капітального  ремонту  спортивного  майданчика
Університетського коледжу (просп. Ю.Гагаріна, 16).

6.  Затвердити  такі  пріоритетні  напрями  розвитку  лідерства  та
корпоративної культури на 2017 рік:

1) впровадження у викладання модуля “Лідерство-Служіння” створення
кожним  першокурсником  електронного  портфоліо  на  Вікі-порталі
Університету;

2)  створення  спільного  е-простору  з  корпоративним  доступом  для
викладачів  модуля  “Лідерство-Служіння” задля  розширення  та  постійного
оновлення електронного кейсу вправ, тренінгів, матеріалів для рефлексій як
корпоративного унікального інтелектуального продукту Університету;

3) розширення партнерства з успішними випускниками;
4)  збільшення  кількості  учасників  та  випускників  міжнародної

англомовної  Академії  лідерства  спільно  з  “Co-Serve International”,
розширення кола партнерів Академії;

5)  запровадження  академічної  мобільності  з  українськими  вищими
навчальними закладами;

6)  реалізація  комплексної  програми  року  української  мови  в
Університеті;

7)  удосконалення  онлайн-навчання  іноземців  української  мови  на
волонтерських засадах.

7.  Затвердити  звіт  В.М.Михайловського,  професора  кафедри  історії
України  Історико-філософського  факультету,  доктора  історичних  наук,
доцента, про виконання науково-дослідної роботи “Історія парламентаризму
на  українських  землях  у  1386-1648  роках”,  яка  відповідає  її  технічному
завданню.

8. Затвердити Положення про кафедру.

9.  Інформацію  О.Б.Жильцова,  проректора  з  науково-методичної та
навчальної  роботи,  кандидата  педагогічних наук,  доцента,  про організацію
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прийому на навчання до Київського університету імені Бориса Грінченка у
2017 р. взяти до уваги.

9.1. Затвердити Положення про приймальну комісію Університету.  
9.2. Затвердити Правила прийому до Університету у 2017 році.

10. Затвердити для Атестації випускників 2017 р. голів екзаменаційних
комісій відповідно до списку.

11.  Відповідно  до  п.4  Розділу ІІ  Порядку  визнання  у  Київському
університеті імені Бориса Грінченка здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах  наукових  ступенів,  на  підставі  поданих  документів  (згідно  з  п.1
Розділу  ІІ),  визнати  науковий  ступінь  доктора  філософії  (спеціалізація  –
українська  мова)  Сальваторе  Дель  Гаудіо,  здобутого  у  Віденському
університеті  (Австрія),  вищому  навчальному  закладі,  який  входить  до
академічного  рейтингу  університетів  світу  –  Academic Ranking of World
Universities (ARWU).

12. Затвердити кошторис Студентського парламенту на 2017 р. (395,5
тис. грн.).

13.  Затвердити  кошторис  Наукового товариства  студентів,  аспірантів,
докторантів і молодих вчених Університету на 2017 р. (270, 65 тис. грн.).

14. Звіт  М.В.Братко,  вченого  секретаря  спеціалізованої  вченої  ради
Д 26.133.06  із  правом  прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти взяти до
уваги та визнати роботу задовільною.

15. Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про
перереєстрацію спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду
та  проведення  захистів  дисертації  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора
(кандидата) педагогічних наук зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти.

Відповідальні:
Н.М. Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 15.01.2017 р.

16. Затвердити теми кандидатських дисертацій:
зі спеціальності 011 Науки про освіту
спеціалізація – теорія та методика навчання (українська мова)
–  Живолупа  Романа  Ігоровича у  формулюванні: “Методика

формування  дискурсної  компетентності  майбутніх  журналістів  у  процесі
навчання української мови” на здобуття наукового ступеня доктора філософії
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зі  спеціальності  011 Науки  про  освіту  (спеціалізація  –  теорія  та  методика
навчання  (українська  мова)).  (Науковий  керівник:  С.О.Караман,  доктор
педагогічних наук, професор).

спеціалізація – ІКТ в освіті
– Степури Івана Сергійовича у формулюванні: “Гібридні лабораторії

як  засіб  формування  інженерного  мислення  у  майбутніх  бакалаврів
комп’ютерних  наук”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі
спеціальності 011 Науки про освіту (спеціалізація – ІКТ в освіті). (Науковий
керівник:  Н.В.Морзе,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  член-
кореспондент НАПН України);

зі спеціальності 025 Музичне мистецтво
– Локтіонової  Олександри  Олександрівни  у  формулюванні:

“Виконавський  образ  естрадного  співака  в  музично-телевізійних  проектах
України  кінця  ХХ –  початку  ХХІ  століть”  на  здобуття  наукового  ступеня
доктора  філософії  зі  спеціальності  025 Музичне  мистецтво.  (Науковий
керівник: Т.В.Глущук, кандидат мистецтвознавства).

зі спеціальності 032 Історія та археологія
спеціалізація – всесвітня історія
– Голубничої  Юлії  Вікторівни  у  формулюванні: “Видавнича

діяльність  української  військової  еміграції  в  Польщі  (1921–1939 рр.)”  на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та
археологія  (спеціалізація  –  всесвітня  історія).  (Науковий  керівник:
І.В.Срібняк, доктор історичних наук, професор).

зі спеціальності 035 Філологія
спеціалізація – германські мови
– Біанкі  Олександри  Миколаївни  у  формулюванні: “Посесивні

конструкції  у  ранньоновоанглійській  мові:  структурно-семантичний  та
функціональний аспекти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності  035 Філологія  (спеціалізація  –  германські   мови).  (Науковий
керівник: І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор);

–  Маматової  Вєри  Володимирівни  у  формулюванні: “Особливості
вираження сексуальної  ідентичності  в  англомовному інтернет-дискурсі”  на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія
(спеціалізація – германські  мови). (Науковий керівник: В.В.Якуба, кандидат
філологічних наук, доцент).

спеціалізація – загальне мовознавство
–  Тугай  Олександри  Миколаївни у  формулюванні: “Дієслова

волевиявлення  в  ранньоновоанглійській  мові:  структура,  семантика,
прагматика”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі
спеціальності  035 Філологія  (спеціалізація  –  загальне  мовознавство).
(Науковий керівник: І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор).
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спеціалізація – порівняльне літературознавство
– Динниченка Андрія Олександровича  у формулюванні: “Специфіка

історіософських  концептів  у  літературі  фентезі  (на  матеріалі  слов’янських
літератур)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
035  Філологія  (спеціалізація  –  порівняльне  літературознавство).  (Науковий
керівник: О.Є.Бондарева, доктор філологічних наук, професор);

– Коцюби  Валентини  Володимирівни у  формулюванні: “Образ
козацтва  в  українській  літературі  та  кінотексті  ХХ  –  поч.  ХХІ  ст.:
міфотворчий  аспект”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі
спеціальності  035 Філологія  (спеціалізація  –  теорія  літератури).  (Науковий
керівник: М.В.Брацка, доктор філологічних наук);

– Трояна Данила Максимовича у формулюванні: “Маніпея в художній
прозі ХХ ст.: традиції та модифікації” на здобуття наукового ступеня доктора
філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація  – теорія літератури).
(Науковий керівник: О.О.Бровко, доктор філологічних наук, професор).

спеціалізація – українська література
– Квіцинської  Вікторії  Віталіївни  у формулюванні: “Інтермедіальні

модифікації  у  творчості  Михайла  Жука”  на  здобуття  наукового  ступеня
доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – українська
література). (Науковий керівник: К.Г.Борисенко, кандидат філологічних наук,
доцент).

зі спеціальності 053 Психологія
спеціалізація – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
– Лигомини  Тетяни  Анатоліївни у  формулюванні: “Соціально-

психологічні  чинники  формування  професійного  іміджу  практичного
психолога закладу освіти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності  053 Психологія.  (Науковий керівник: Н.М.Дятленко, кандидат
психологічних наук, доцент);

– Фатєєвої  Марини  Сергіївни  у  формулюванні: “Психологічні
особливості  самоусвідомлення  осіб  з  орторексією”  на  здобуття  наукового
ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності  053 Психологія.  (Науковий
керівник: О.М.Лозова, доктор психологічних наук, професор).

зі спеціальності 231 Соціальна робота
– Воронюк  Галини  Анатоліївни  у  формулюванні: “Діяльність

громадських організацій з профілактики жорстокого поводження з дітьми у
сім’ї”  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі  спеціальності
231 Соціальна  робота.  (Науковий  керівник:  О.В.Безпалько,  доктор
педагогічних наук, професор);

– Кумара  Бінода у  формулюванні: “Психологічні  особливості
сімейного  виховання  в  Індії”  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата
психологічних  наук  зі  спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова
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психологія.  (Науковий  керівник:  О.М.Тохтамиш,  кандидат  психологічних
наук, доцент).

17. Рекомендувати до друку:
–  монографію “Енциклопедія  полону”  (автор:  І.В.Срібняк,  д.  іст. н.,

проф.).  Рецензенти:  А.І.Кудряченко,  доктор  історичних  наук,  професор,
директор ДУ “Інститут всесвітньої історії  НАН України”; В.М.Яблонський,
кандидат  історичних  наук,  доцент,  заступник  директора  Національного
інституту стратегічних досліджень;  А.О.Руккас,  кандидат історичних наук,
доцент, доцент кафедри історії  Центральної  та  Східної  Європи Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Видання здійснити за кошти автора.

–  колективну  монографію  “Цивілізаційні  дискурси  світової  та
української  історіографії”  (співавтори:  О.О.Салата,  д. іст. н.,  проф.;
В.О.Щербак,  д. іст. н.,  проф.;  В.І.Головченко,  д. екон. н.,  проф.;  О.А.Удод,
д. іст. н., проф. та ін.). Рецензенти: К.М.Ячменіхін, доктор історичних наук,
професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного
педагогічного  університету  імені  Т.Г.Шевченка;  І.І.Кривошея,  доктор
історичних наук, професор, завідувач кафедри історії культури та методики
навчання  гуманітарних  дисциплін  Уманського  державного  педагогічного
університету імені Павла Тичини.

Видання здійснити за кошти Університету.

–  монографію “Управління  інтелектуальним капіталом  у  системі
фінансового  забезпечення  діяльності  аграрних  формувань”  (автори:
І.М.Зеліско,  д. екон. н.,  проф.;  Г.Ю.Пономаренко).  О.П.Кириленко,  доктор
економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  фінансів  Тернопільського
національного  економічного  університету;  Ю.О.Нестерчук,  доктор
економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва
Уманського національного університету садівництва; А.Ю.Рамський, доктор
економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  фінансів  та  економіки
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Видання здійснити за кошти автора.

–  навчальний  посібник “Управління  фінансовою  санацією
підприємства” (автор: І.М.Зеліско, д. екон. н., проф.). Рецензенти: О.Є.Гудзь,
доктор  економічних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  менеджменту  та
бізнес-моделювання  Державного  університету  телекомунікацій;
І.В.Охріменко,  доктор  економічних  наук,  професор,  проректор  Київського
кооперативного  інституту  бізнесу  та  права;  А.Ю.Рамський,  доктор
економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  фінансів  та  економіки
Київського університету імені Бориса Грінченка.

Видання здійснити за кошти автора.
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– навчально-методичний  посібник “Шлях  до  успіху.  Дистанційна
робота з обдарованими дітьми: теорія, методика, практика” (автор. колектив,
кер.  В.М.Буренко;  за  заг.  ред.  С.І.Сафарян).  Рецензенти:  Б.Г.Кремінський,
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державної
наукової  установи  “Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти”;
Т.М.Кравченко,  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  гімназії
№ 191 ім. П.Г.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва.

Видання здійснити за кошти Університету.

– навчального  посібника “Спеціальна  педагогіка” (автори:
І.М.Маруненко,  О.В.Мартинчук,  К.В.Луцько,  О.П.Таран,  Т.В.Мельніченко,
Т.Є.Єжова).  Рецензенти:  Л.П.Зубкова,  доктор  медичних  наук,  професор
Одеського  національного  медичного  університету,  академік  Міжнародної
Академії  культури  безпеки,  екології  та  здоров’я;  С.В.Кульбіда,  доктор
педагогічних  наук,  головний  науковий  співробітник  лабораторії  жестової
мови  Інституту  спеціальної  педагогіки  НАПН  України;  О.П.Сергєєнкова,
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної, вікової та
педагогічної  психології Інституту  людини  Київського  університету  імені
Бориса Грінченка.

Видання здійснити за кошти Університету.


