
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 29 червня 2017 року 

 

1. Затвердити тему докторської дисертації Шовкопляс Галини 

Євгенівни, кандидата філологічних наук, доцента, доцента кафедри світової 

літератури Інституту філології, у формулюванні: “Типологія модернізму у 

драматургії української діаспори: не-аристотелівські форми драми” на 

здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізація “теорія літератури”. (Науковий консультант: доктор 

філологічних наук, професор Олена Володимирівна Єременко). 

1.1. Доопрацювати тему докторської “Лінгвокогнітивні та 

соціолінгвальні параметри неологізації європейських мов (на матеріалі 

англійської, французької, італійської та української мов)” Шталтовної Юлії 

Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології, на 

здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 035 Філологія, 

спеціалізація “загальне мовознавство”; винести на розгляд Вченої ради 

Університету на наступних засіданнях. 

 

2. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету у 2017 р. 

 

3. Затвердити: 

− Положення про порядок проведення виборів ректора Університету; 

− Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Університету; 

− Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

представниками, для участі у виборах ректора Університету; 

− Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Університету; 

− Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Університету. 

 

4. Затвердити та рекомендувати до друку навчально-методичне 

забезпечення всеукраїнського експерименту за темою “Змістовно-методичне 

забезпечення ціннісно орієнтованого інтегрованого навчання за програмою 

“Початкова школа: освіта для життя” на 2017-2022 роки, а саме: 

 навчальну програму для першого класу (автори: В.О.Огнев’юк, 

ректор Університету, д. філос. н., професор, академік НАПН України – 

керівник проекту; Н.В.Морзе, проректор з інформатизації, навчально-

наукової та управлінської діяльності, д. пед. н., професор; Т.С.Прошкуратова, 

доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, заслужений 

вчитель України, Герой України; Л.В.Кравчук, завідувач НМЦ дошкільної та 

початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти; 
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О.А.Барбазюк, завідувач НМЦ координації методичної роботи та освітніх 

вимірювань Інституту післядипломної педагогічної освіти; С.В.Івашньова, 

заступник директора з науково-методичної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти, к. пед. н.; З.Л.Гейхман, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Університетського коледжу; О.В.Котенко, 

директор Педагогічного інституту, к. пед. н., доцент; Г.В.Бєлєнька, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту, д. пед. н., професор; 

Г.Л.Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту, к. пед. н., доцент; О.О.Лінник, доцент кафедри дошкільної освіти, 

д. пед. н., доцент; Н.В.Вишнівська, старший викладач кафедри початкової 

освіти Педагогічного інституту, к. пед. н.; К.П.Нечипоренко, старший 

викладач кафедри початкової освіти Педагогічного інституту, к. пед. н.); 

 зошитів-посібників для учня:  

І півріччя 

Я – школяр, я – школярка 

Шкільний портфель 

Життя книжки 

Дорога до школи 

Шкільне подвір’я 

Школа-наш дім 

ІІ півріччя 

Закони шкільної країни 

Школа чемних 

Зростаємо здоровими 

Школа у довкіллі 

Красиве і корисне 

Рік у школі 

4.1. Видання здійснити за рахунок коштів загального фонду Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Університету у межах затверджених 

видатків на 2017 р. (згідно з кошторисом). 

4.2. Друк здійснювати у відповідності до потреби у забезпеченні 

освітнього процесу початкової школи. 

 

5. Затвердити оновлений склад редколегії збірки студентської творчості 

“Сонячне проміння”: 

− Олена Бондарева, проректор з науково-методичної роботи 

Університету, доктор філологічних наук, професор; 

− Олена Єременко, директор Інституту філології Університету, 

доктор філологічних наук, професор; 

− Олена Бровко, завідувач кафедри української літератури і 

компаративістики, доктор філологічних наук, професор; 

− Ганна Гайдаш, доцент кафедри германської філології, кандидат 

філологічних наук, доцент; 
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− Микола Луцюк, доцент кафедри української літератури і 

компаративістики, кандидат педагогічних наук, доцент (літературний 

редактор); 

− Ольга Башкирова, доцент кафедри української літератури і 

компаративістики, кандидат філологічних наук (літературний редактор). 

 

6. Рекомендувати до друку: 

− монографію “Управління професійною підготовкою фахівців в 

освітньому середовищі університетського коледжу: теорія і практика” (автор: 

М.В.Братко, к. пед. н., доцент; за заг. ред. Л.Л.Хоружої, д. пед. н., 

професора). Рецензенти: Р.В.Клопов, доктор педагогічних наук (13.00.04), 

професор, професор кафедри фізичної культури і спорту Запорізького 

національного університету; Н.І.Мачинська, доктор педагогічних наук 

(13.00.04), доцент, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка; Л.М.Сергеєва, 

доктор педагогічних наук (13.00.06), професор, професор кафедри державної 

служби та менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН 

України; В.М.Гладкова, доктор педагогічних наук (13.00.06), професор, 

завідувач кафедри управління Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Видання здійснити за кошти автора. 

 

− хрестоматію “Історія української літературної мови” для студентів 

спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.01 українська мова та 

література (укладачі: М.О.Вінтонів, Л.В.Сегін, Є.М.Ткаченко). Рецензенти: 

Ж.В.Колоїз, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

українського мови Криворізького державного педагогічного університету; 

А.К.Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Т.Л.Видайчук, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри української мови Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

− методичний посібник “Studying English – Having Fan! Grammar, 

Vocabulary, Cases and Problem Solving (Вивчаємо англійську, розважаючись! 

Граматичні та лексичні ігри й кейси)” (укладачі: Н.Б.Денисова, 

О.В.Кірсанова). Рецензенти: О.А.Мацнєва, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов 

Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т.Г.Шевченка; І.Й.Халимон, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. 
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Видання здійснити за кошти укладачів. 

− збірник листів Григорія Ґалаґана до дружини “Я маю намір з моїх 

листів до тебе зробити свій журнал…” (упоряд.: М.М.Будзар, Є.А.Ковальов; 

за ред. доктора історичних наук, професора І.І.Колесник). Рецензенти: 

В.В.Масненко, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії 

України Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; Л.І.Буряк, доктор історичних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 

біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В.І.Вернадського. 

Видання здійснити за кошти упорядників. 

 

7. Ліквідувати науково-методичний центр соціально-психологічних 

тренінгів Інституту людини. 

7.1. Перейменувати кафедру фітнесу та рекреації Факультету здоров’я, 

фізичного виховання і спорту у кафедру спорту та фітнесу Факультету 

здоров’я, фізичного виховання і спорту. 

7.2. Реорганізувати:  

− кафедру спортивної підготовки Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту шляхом приєднання до кафедри спорту та фітнесу  

Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту; 

− науково-дослідну лабораторію культури лідерства у навчально-

науковий центр культури лідерства та ввести його до структури 

Факультету інформаційних технологій та управління; 

− науково-методичний центр тележурналістики Інституту 

журналістики у навчально-виробничу майстерню тележурналістики 

Інституту журналістики; 

− науково-виробничий центр “Грінченко-інформ” Інституту 

журналістики у навчально-виробничу майстерню “Грінченко-інформ” 

Інституту журналістики; 

− науково-методичний центр естетичного розвитку Інституту 

мистецтв у навчальну лабораторію виконавської майстерності Інституту 

мистецтв; 

− науково-методичний центр практичної підготовки студентів 

спеціальностей дошкільна і початкова освіта Педагогічного інституту у 

навчальну лабораторію творчої педагогіки Педагогічного інституту; 

− науково-методичний центр видавничої діяльності у навчально-

виробничу майстерню видавничої діяльності. 


