
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 серпня 2016 року 

 

1. Інформацію О.Б.Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, 

проректора з науково-методичної та навчальної роботи, про підсумки 

вступної кампанії у 2016 році взяти до відома. 

1.1. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад 

інститутів/факультетів та педагогічної ради Університетського коледжу 

результати вступної кампанії 2016 року. 

      Відповідальні: 

директори інститутів/коледжу, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 15.09.2016 р. 

1.2. Розробити план профорієнтаційної роботи кожного структурного 

підрозділу на 2016-17 н. р. 

      Відповідальні: 

директори інститутів/коледжу, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 01.09.2016 р. 

1.3. Розробити рекламні матеріали для проведення вступної кампанії у 

2017 році. 

      Відповідальні: Горбенко Н.В. 

Термін виконання: до 01.10.2016 р. 

 

2. Схвалити обґрунтовані представлення на кандидатури для участі у 

виборах: 

 дійсних членів (академіків) НАПН України 

– Морзе Наталії Вікторівни, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України 

– Сисоєвої Світлани Олександрівни, завідувача науково-дослідної 

лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України 

членів-кореспондентів НАПН України 

– Безпалько Ольги Володимирівни, директора Інституту людини, 

доктора педагогічних наук, професора 

– Хоружої Людмили Леонідівни, завідувача кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту, доктора педагогічних наук, професора 

 

2.1. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 

голосування щодо висунення кандидатур у виборах: 

дійсних членів (академіків) НАПН України 



– Морзе Наталії Вікторівни, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України 

– Сисоєвої Світлани Олександрівни, завідувача науково-дослідної 

лабораторії освітології, доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України 

членів-кореспондентів НАПН України 

– Безпалько Ольги Володимирівни, директора Інституту людини, 

доктора педагогічних наук, професора 

– Хоружої Людмили Леонідівни, завідувача кафедри теорії та історії 

педагогіки Педагогічного інституту,  доктора педагогічних наук, професора 

 

3. Прийняти проект Кодексу корпоративної культури Університету за 

основу як робочий документ для обговорення у колективі Університету. 

3.1. Запропонувати всім структурним підрозділам обговорити проект 

Кодексу та надати власні пропозиції до нього. 

Відповідальні: директори / декани 

структурних підрозділів 

Термін виконання: до 20.09.2016 р. 

3.2. Створити редакційну комісію для доопрацювання Кодексу 

корпоративної культури Університету. 

Відповідальна: О.Є.Бондарева 

Термін виконання: до 12.09.2016 р. 

3.3. Винести проект Кодексу корпоративної культури Університету на 

розгляд Конференції трудового колективу 29 вересня 2016 року. 

Відповідальні: 

О.Є.Бондарева, Ф.Л.Левітас 

 

4. Доопрацювати текст Декларації про дотримання Кодексу 

корпоративної культури Університету та винести на повторне обговорення 

співробітниками, студентами, аспірантами, докторантами. 

Відповідальна: О.Є.Бондарева 

Термін виконання: до 05.09.2016 р. 

4.1. Винести Декларацію про дотримання Кодексу корпоративної 

культури Університету на розгляд Конференції трудового колективу 

29 вересня 2016 року. 

Відповідальні: 

О.Є.Бондарева, Ф.Л.Левітас 

4.2. Скасувати як один із нормативних документів Корпоративну угоду 

про участь у розбудові Київського університету імені Бориса Грінченка, 

ухвалену Конференцією трудового колективу Університету 17 січня 2012 р. 

 

5. Доопрацювати текст Декларації про академічну доброчесність 

студента, аспіранта, докторанта, науково-педагогічного, наукового, 

педагогічного працівника Університету та винести на повторне обговорення. 



Відповідальна: Н.М.Віннікова 

Термін виконання: до 05.09.2016 р. 

5.1. Винести Декларацію про академічну доброчесність студента, 

аспіранта, докторанта, науково-педагогічного, наукового, педагогічного 

працівника Університету на розгляд Конференції трудового колективу 

29 вересня 2016 року. 

Відповідальні: 

Н.М.Віннікова, Ф.Л.Левітас 

 

6. Затвердити План роботи Університету на 2016-2017 н. р. у 

запропонованій редакції з урахуванням доповнень та уточнень. 

 

7. На підставі висновків кафедр зарахувати до докторантури з 

01 вересня за кошти з бюджетних асигнувань зі спеціальності 035 Філологія: 

Башкирову Ольгу Миколаївну, кандидата філологічних наук, доцента 

(спеціалізація “Теорія літератури”) 

Грищенко Олену Володимирівну, кандидата філологічних наук 

(спеціалізація “Загальне мовознавство”) 

Погребняк Інгу Василівну, кандидата філологічних наук (спеціалізація 

“Українська література”) 

Шапочкіну Ольгу Володимирівну, кандидата педагогічних наук 

(спеціалізація “Загальне мовознавство”) 

Шурму Світлану Григорівну, кандидата філологічних наук, доцента 

(спеціалізація “Загальне мовознавство”) 

 

7.1. Призначити докторантам наукових консультантів: 

Башкировій Ользі Миколаївні – доктора філологічних наук, професора, 

професора кафедри української літератури і компаративістики Інституту 

філології Бондареву Олену Євгенівну 

Грищенко Олені Володимирівні – доктора філологічних наук, 

професора, професора кафедри германської філології Інституту філології 

Колесника Олександра Сергійовича 

Погребняк Інзі Василівні – доктора філологічних наук, професора, 

професора кафедри української літератури і компаративістики Інституту 

філології Бондареву Олену Євгенівну 

Шапочкіній Ользі Володимирівні – доктора філологічних наук, 

професора, завідувача кафедри германської філології Інституту філології 

Буніятову Ізабеллу Рафаїлівну 

Шурмі Світлані Григорівні – доктора філологічних наук, професора, 

завідувача кафедри української літератури і компаративістики Інституту 

філології Брацкі Артура Себастіана 

 

8. Встановити квоти представництва делегатів від структурних 

підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету: 



№ Структурний підрозділ Категорія працівників Всього 

працівників 

Всього 

студентів  Науково-

педагогічні, 

наукові, 

педагогічні  

Інші 

категорії 

працівників 

1.  Ректорат 8 2 10  

2.  Інститут філології 62 2 64 13 

3.  Педагогічний інститут 39 2 41 11 

4.  Інститут журналістики 16 4 20 8 

5.  Інститут мистецтв 50 2 52 7 

6.  Інститут людини 24 2 26 9 

7.  Історико-філософський факультет 16 1 17 3 

8.  Факультет інформаційних технологій 

та управління 

18 1 19 4 

9.  Факультет права та міжнародних 

відносин 

18 1 19 4 

10.  Факультет здоров’я, фізичного 

виховання та спорту  

25 1 26 5 

11.  ІППО 36 4 40 - 

12.  Університетський коледж 58 3 61 12 

13.  НДЛ культури лідерства 2 - 2  

14.  НДЛ освітології 2 - 2  

15.  НДЛ інформатизації освіти 1 1 2  

16.  НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти 2 - 2  

17.  Бібліотека  1 2 3  

18.  НМЦ стандартизації та якості освіти 2 - 2  

19.  НМЦ акредитації та ліцензування 1 - 1  

20.  НМЦ досліджень, наукових проектів 

та програм 

2 - 2  

21.  НМЦ видавничої діяльності - 1 1  

22.  НМЦ інформаційно-рекламної та 

профорієнтаційної діяльності 

1 1 2  

23.  НМЦ соціально-гуманітарної 

взаємодії та організації дозвілля 

студентів 

1 - 1  

24.  Бухгалтерія - 2 2  

25.  Відділ кадрів - 2 2  

26.  Відділ документації та діловодства - 1 1  

27.  Спортивний комплекс - 1 1  

28.  Експлуатаційно-технічні відділи, 

ремонтно-будівельний відділ, 

гуртожитки, автогосподарство 

- 4 4  

 ВСЬОГО делегатів     

 501 385 40 425 76 

 100% 76,85% 7,98% - 15,17% 

 

9. Звіт О.В.Кудряшової, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 

Д 26.133.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних 

них наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія 

літератури взяти до уваги та визнати роботу задовільною. 

 

10. 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) філологічних них наук зі спеціальностей 10.01.01 – українська 

література, 10.01.06 – теорія літератури. 

Відповідальні: 

Н.М. Віннікова, Л.В.Анісімова 

Термін виконання: до 15.09.2016 р. 

 

11. Затвердити склад редакційної колегії наукового журналу 

“Інтегровані комунікації / Integrated Communications”, а саме: 

Голова редколегії: Л.М.Новохатько, д. іст. н., проф. Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Головний редактор: Г.В.Горбенко, 

к. пед. н., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка. Заступник 

головного редактора: Н.М.Вернигора, к. наук із соц. комунік., доц. 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Відповідальний секретар: 

О.В.Захарчук, фахівець відділу документації та діловодства Інституту 

журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Редакційна 

колегія: Х.Кафтанджиєв, д. філол. н., проф. Софійського університету 

(Болгарія); Р.Ворен, к. н. з політол., проф. Державного університету св. Іллі 

(Грузія), проф. Університету Вітаутаса Великого (Каунас, Литва); 

Р.В.Ковальчик, д. габілітований, проф. Інституту історії Лодзького ун-ту 

(Польща); С.В.Безчотнікова, д. філол. н., проф. Маріупольського 

державного університету; О.В.Воскобойнікова-Гузєва, д. наук із соц. 

комунік., проф. Київського університету імені Бориса Грінченка; О.Я.Гоян, 

д. філол. н., проф. Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; Т.С.Крайнікова, д. наук із соц. комунік., проф. Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; О.А.Мітчук, д. наук із 

соц. комунік., проф. Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем’янчука; С.І.Кравченко, д. наук із соц. комунік., 

проф. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; 

Т.Ю.Белофастова, к.  пед. н., проф. Київського університету імені Бориса 

Грінченка; К.Є.Балабанова, канд. пед. наук, доц. Київського університету 

імені Бориса Грінченка; С.М.Вернигора, к. н. із соц. комунік., доц. 

Київського університету імені Бориса Грінченка; О.П.Гусак, к. н. із соц. 

комунік., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; О.В.Курбан, 

к. н. із соц. комунік., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; 

М.В.Макарова, к. культурол., доц. Київського університету імені Бориса 

Грінченка; Л.Г.Масімова,  к. н. із соц. комунік., доц., доц. Київського 

університету імені Бориса Грінченка; М.М.Нетреба, к. н. із соц. комунік., 

доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; Ю.В.Нестеряк, 

к. філол. н., доц. Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Т.В.Полковенко, к. філол. н., доц. Київського університету імені Бориса 

Грінченка; Л.С.Прокопенко, к. іст. н., доц. Київського університету імені 

Бориса Грінченка; В.Є.Сошинська, к. н. із соц. комунік., доц. Київського 

університету імені Бориса Грінченка; Р.В.Ярошенко, к. філол. н., доц. 

Київського університету імені Бориса Грінченка.       



 

12. Рекомендувати до розміщення в мережі Інтернет в інституційному 

репозиторії Університету навчального посібника “Я – студент”, 6-те вид., зі 

змінами (В.О.Огнев’юк, Т.Ю.Бєлофастова, О.Є.Бондарева, Н.М.Віннікова, 

О.Б.Жильцов, Н.В.Морзе, О.П.Турунцев, Л.Л.Хоружа; за заг. ред. 

В.О.Огнев’юка). 

 

13. Рекомендувати до друку: 

– монографію “Міфологічні сценарії в сучасному художньому й 

публіцистичному дискурсах” (автор Ю.В.Вишницька, к. філол. н., доц.). 

Науковий редактор: О.Є.Бондарева, доктор філологічних наук, професор, 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Рецензенти: Л.І.Кавун, доктор 

філологічних наук, професор, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького; А.О.Ткаченко, доктор філологічних наук, професор, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.В.Когут, 

доктор філологічних наук, професор, Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– практикум “Сходинки зростання” до навчального посібника “Я – 

студент”, 6-те вид., зі змінами (В.О.Огнев’юк, Т.Ю.Бєлофастова, 

О.Є.Бондарева, Н.М.Віннікова, О.Б.Жильцов, Н.В.Морзе, О.П.Турунцев, 

Л.Л.Хоружа; за заг. ред. В.О.Огнев’юка). 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– навчальний посібник “Professional reading and vocabulary. Advertising 

and public relations” (автор Н.М.Громова, к. психол. н.). Рецензенти: 

В.М.Манакін, доктор філологічних наук, професор, декан факультету 

журналістики Запорізького національного університету; Г.О.Строганова, 

старший викладач кафедри іноземних мов Українського державного 

університету фінансів та міжнародної торгівлі кандидат філологічних наук. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 

– навчально-методичний посібник “Упровадження дистанційних 

технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів” (автори: І.П.Воротникова, д. філол. н., доц.; С.В.Якубов). 

Рецензенти: Н.В.Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та 

управлінської діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; 

С.А.Пойда, завідувач відділом дистанційного навчання КВНЗ “Вінницька 

академія неперервної освіти”, канд. педагогічних наук. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

– навчальний посібник “Створення сучасного електронного 

навчального курсу в системі Moodle” (автори: Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., 



чл.-кор. НАПН України; О.П.Буйницька, к. пед. н., доц.; Л.О.Варченко-

Троценко), розробленого у рамках локального плану міжнародного проекту 

TEMPUS “DesIRE” “Розробка курсів з вбудованих систем з використанням 

інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та 

промисловості в Україні, Грузії, Вірменії” (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., 

проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: Є.Смірнова-Трибульська, 

доктор габілітованний, професор,координатор проекту IRNet, завідувач 

кафедри гуманітарної освіти і наук про педагогічну підтримку Університету 

Сілезії (Польща); О.Г.Глазунова, доктор педагогічних наук, декан факультету 

інформаційних технологій  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; Л.Ф.Панченко, доктор педагогічних наук, 

професор. 

Видання здійснити за кошти отримувача гранту – Університетського 

Коледжу Томаса Мора (Бельгія) у видавництві “РУТА” м. Кам’янець-

Подільський (контракт № 24/100316 від 10.03.2016 р.). 

 

– навчальний посібник “Основи робототехніки” (автори: Н.В.Морзе, 

д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України; Л.О.Варченко-Троценко, 

М.А.Гладун), розробленого у рамках локального плану міжнародного 

проекту  TEMPUS “DesIRE” “Розробка курсів з вбудованих систем з 

використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, 

освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії” (за заг. ред. Н.В.Морзе, 

д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: О.Ф.Тарасов, доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій Донбаської державної машинобудівної академії; Г.В.Табунщик, 

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри програмних засобів, 

Запорізького національного технічного університету; С.М.Дзюба, заступник 

директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного комплексу 

№141 “ОРТ”. 

Видання здійснити за кошти отримувача гранту – Університетського 

Коледжу Томаса Мора (Бельгія) у видавництві “РУТА” м. Кам’янець-

Подільський (контракт № 24/100316 від 10.03.2016 р.). 

 

– збірник наукових праць ІІ Міжнародної конференції “Відкрите е-

середовище сучасного університету”, проведеної згідно локального плану 

міжнародного проекту IRNet, що реалізується за підтримки Сьомої рамкової 

програми Європейської комісії у межах програми Марії Кюрі IRSES (за заг. 

ред. Морзе Н.В., д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України). Рецензенти: 

О.Б.Жильцов, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-

методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса 

Грінченка; Є.Смірнова-Трибульська, професор, доктор габілітований, 

координатор проекту IRNet, завідувач кафедри гуманітарної освіти і наук з 

педагогічної підтримки Університету Сілезії (Польща). 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 



14. Відповідно до ст. 36 Закону України про “Вищу освіту”, пп. 62, 

103.6 Статуту Університету та у зв’язку з утворенням нових структурних 

підрозділів Університету достроково припинити повноваження Вченої ради 

Університету з 30 вересня 2016 р. 

14.1. На виконання пп. 62 і 103.6 Статуту Університету обрати 

виборних представників від структурних підрозділів до Вченої ради 

Університету, провівши збори трудових колективів, відповідно до 

встановлених квот. 

Відповідальні: директори / декани 

структурних підрозділів  

Термін виконання: до 25.09.2016 р. 

 

14.2. Провести прямі таємні вибори для визначення виборних 

представників з числа студентів. 

Відповідальна: А.Юрганова 

Термін виконання: до 25.09.2016 р. 

 

14.3. Провести Конференцію трудового колективу Університету 

29 вересня 2016 р., на якій обрати виборних представників до складу Вченої 

ради Університету. 

Відповідальні: О.П.Турунцев, Ф.Л.Левітас 

 

 

 


