
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 16 лютого 2017 року

1. Нагородити  за  найвищі  досягнення  у  щорічному рейтинговому
оцінюванні  професійної  діяльності  науково-педагогічних,  педагогічних  і
наукових працівників Університету “Лідер року – 2016”:

1)  Сисоєву  Світлану  Олександрівну,  завідувача  науково-дослідної
лабораторії  освітології,  доктора  педагогічних  наук,  професора,  академіка
НАПН України;

2)  Буйницьку  Оксану  Петрівну,  завідувача  науково-дослідної
лабораторії інформатизації освіти, кандидата педагогічних наук, доцента;

3)  Тимошенко  Наталію  Євгенівну,  доцента  кафедри  соціальної
педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, кандидата педагогічних
наук;

4)  Мартинчук  Олену  Валеріївну,  завідувача  кафедри  спеціальної
психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини,  кандидата
педагогічних наук, доцента.

2. Затвердити зміни до пп. 2.8, 3.5 Положення про правила призначення
і виплати стипендій в Університеті.

3.  Інформацію Н.М.Віннікової, проректора з наукової роботи, доктора
філологічних  наук,  доцента,  про  виконання  Корпоративного  стандарту
наукової діяльності співробітників Університету у 2016 р. взяти до уваги.

3.1.  Проаналізувати  результати  виконання  Корпоративного  стандарту
співробітниками  структурних  підрозділів  на  засіданнях  кафедр/НДЛ  та
вчених рад інститутів/факультетів.

Відповідальні:
завідувачі кафедр/НДЛ, директори, декани
Термін виконання: до 01.04.2017 р.

3.2. Внести уточнення до Корпоративного стандарту, а саме:
3.2.1. Додати категорію “завідувачі кафедр/НДЛ”.
3.2.2.  Об’єднати  рубрики  “Фахові  наукові  видання,  включені  до

затвердженого  переліку  МОН  України”  та  “Наукові  виданнях  (у  т.ч.
зарубіжних),  включених до всіх наукометричних баз даних, окрім Scopus і
Web of Science” і у єдиній рубриці поставити вимогу до кількості статей:

 для  завідувачів  НДЛ,  провідних  наук.  співробітників,  ст.  наук.
співробітників – 3 статті;

 для завідувачів кафедр,  професорів,  доцентів,  наук.  співробітників,
мол. наук. співробітників – 2 статті; 

 ст. викладачів, викладачів   –  1 стаття.
3.3.  Скорегувати  відсотки  річних  надбавок  завідувачам  кафедр/НДЛ

відповідно до результатів виконання Корпоративного стандарту.
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Відповідальні: директори/декани
Термін виконання: до 17.02.2017 р.

3.4. При  подовженні  трудового  договору  з  працівником  враховувати
інформацію про показники  у рейтинговому оцінюванні “Лідер року” та про
виконання Корпоративного стандарту наукової діяльності.

Відповідальні: директори/декани
3.5.  При  поданні  кандидатур  на  нагородження  вказувати  позицію  у

рейтинговому  оцінюванні  “Лідер  року”  та  інформацію  про  виконання
Корпоративного стандарту наукової діяльності.

Відповідальні: директори/декани
3.6.  Створити  робочу  групу  щодо  рейтингування  структурних

підрозділів Університету (інститутів/факультетів, кафедр) за даними 2016 р.
3.7.  Провести  рейтингування  структурних  підрозділів

(інститутів/факультетів,  кафедр)  на  підставі  результатів  рейтингового
оцінювання  професійної  діяльності  науково-педагогічних,  педагогічних  і
наукових працівників Університету “Лідер року” та інформації про виконання
Корпоративного стандарту наукової діяльності співробітників Університету.

4. Згідно  з  наказом  №86  від  26.02.2016 р. “Про  підвищення  якості
періодичних наукових видань Університету” затвердити редакційну колегію
наукового журналу “The Modern Higher Education Review” у такому складі:

Головні редактори:
Віктор  Огнев`юк, доктор  філософських  наук,  професор,  академік

НАПН України, ректор, Київський університет імені Бориса Грінченка;
Світлана  Сисоєва,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  академік

НАПН  України,  завідувач  науково-дослідної  лабораторії  освітології,
Київський університет імені Бориса Грінченка.

Асоційовані головні редактори:
Сеппо  Хьолтя,  професор,  Група  досліджень  вищої  освіти,  Школа

менеджменту, Університет Тампере, Фінляндська Республіка; 
Ева  Огродська-Мазур,  доктор  габілітований,  професор,  заступник

декана  з  наукової  роботи  та  міжнародного  співробітництва  Факультету
етнології  і  наук про освіту, Сілезький університет в Катовіцах,  Республіка
Польща; 

Вітольд  Войдило,  професор  звичайний,  доктор  габілітований,
професор педагогічного факультету Вищої школи імені Павла Влодковіца в
Плоцьку,  завідувач  кафедри  політичної  думки  в  Інституті  політології  та
міжнародного  навчання  Університету  Миколи  Коперніка  в  м. Торуні,
професор гуманістичних, історичних та політичних наук, Республіка Польща.

Міжнародна редакційна колегія журналу:
Україна

Ольга  Безпалько,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  директор
Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка; 
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Ганна  Бєлєнька,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка; 

Станіслав  Караман,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри української мови, Київський університет імені Бориса Грінченка; 

Світлана Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри початкової освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка; 

Ольга Олексюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
теорії і методики музичного мистецтва, Київський університет імені Бориса
Грінченка;

Людмила  Хоружа,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри  теорії  та  історії  педагогіки,  Київський  університет  імені  Бориса
Грінченка.

Фінляндська Республіка
Вуокко Кохтамакі, доктор наук, ад’юнкт професор, Група досліджень

вищої освіти, Школа менеджменту в Університеті Тампере;
Ану  Люютинен,  доктор  наук,  дослідник,  Група  досліджень  вищої

освіти, Школа менеджменту в Університеті Тампере;
Генрі Мугабі, доктор наук, дослідник, Група досліджень вищої освіти,

Школа менеджменту в Університеті Тампере; 
Южуо Каі,  доктор наук, ад’юнкт професор, Група досліджень вищої

освіти, Школа менеджменту в Університеті Тампере. 
Республіка Польща

Барбара Грабовська, доктор габілітований гуманістичних наук у галузі
педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах;

Анна Шафранська-Гайдзіка, доктор габілітований гуманістичних наук
у галузі педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах;

Марія  Хмєлєвська,  доктор  гуманістичних  наук  у  галузі  педагогіки,
декан  педагогічного  факультету  Вищої  школи  імені  Павла  Влодковіца  в
Плоцьку;

Малгожата  Каміньська,  доктор  гуманістичних  наук  у  галузі
педагогіки, викладач  педагогічного  факультету  Вищої  школи  імені  Павла
Влодковіца в Плоцьку;

Лукаш Квадранс, доктор наук, Сілезький університет в Катовіцах.
Випускові редактори:
Юлія Шумилова,  дослідник,  Група досліджень вищої  освіти,  Школа

менеджменту в Університеті Тампере, Фінляндська Республіка;
Наталія  Мосьпан,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент,  доцент

кафедри  англійської  філології  та  перекладу,  Київський  університет  імені
Бориса Грінченка;

Ніна Батечко, доктор педагогічних наук, доцент, провідний науковий
співробітник НДЛ освітології, Київський університет імені Бориса Грінченка;

Ілона  Тригуб,  науковий  співробітник  НДЛ  освітології,  Київський
університет імені Бориса Грінченка;
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Анеля  Розанська,  доктор  наук,  Сілезький  університет  в  Катовіцах,
Республіка Польща.

5.  Звіт  Т.Г.Купрій,  вченого  секретаря  спеціалізованої  вченої  ради
К 26.133.02  із  правом  прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів
дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  історичних  наук  зі
спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія, взяти
до уваги та визнати роботу задовільною.

6.  Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про
перереєстрацію спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду
та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних  наук  зі  спеціальностей 07.00.01  –  історія  України,  07.00.02  –
всесвітня історія.

Відповідальні:
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 02.03.2017 р.

7.  Відповідно  до  п. 38  Порядку  підготовки  здобувачів  вищої освіти
ступеня  доктора  філософії  та  доктора  наук  у  вищих
навчальних  закладах  (наукових  установах)”,  затвердженого  Постановою
Кабінету  Міністрів  України  №261  від  23  березня  2016  р.,  згідно  з  п.  1.3
Положення  про  підготовку  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора
філософії та доктора наук в Університеті, введеного в дію наказом №551 від
17 жовтня 2016 р., відкрити спеціалізацію “українська мова” у докторантурі
Університету з наукової спеціальності 035 Філологія.

Відповідальні:
Н.М. Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 02.03.2017 р.

8.  Рекомендувати  до опублікування електронне  наукове  фахове
видання “Освітологічний  дискурс”,  2017 р.,  №1-2 (16-17)  (гол.  ред.:
В.О.Огнев’юк,  д. філос. н.,  проф.,  акад.  НАПН  України).  Рецензенти:
О.В.Безпалько, директор  Інституту  людини Київського  університету  імені
Бориса  Грінченка,  доктор  педагогічних  наук,  професор;  С.О.Караман,
завідувач  кафедри  української  мови  Інституту  філології  Київського
університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

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


