
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 23 березня 2017 року

1. Затвердити освітні програми (освітній ступінь: бакалавр) відповідно
до нової освітньої стратегії Університету:

–  Дошкільна  освіта  (код  012.00.01) (спеціальність  012  Дошкільна
освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Початкова  освіта  (код  013.00.01) (спеціальність  013  Початкова
освіта; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Логопедія (код  016.00.01) (спеціальність  016  Спеціальна  освіта;
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

– Практична  психологія  (код  053.00.02) (спеціальність
053 Психологія; галузь знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Психологія  (код  053.00.01) (спеціальність  053 Психологія;  галузь
знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Соціальна  робота (код  231.00.01) (спеціальність  231  Соціальна
робота, ерготерапія; галузь знань 23 Соціальна робота)

–  Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність  231 Соціальна
робота, ерготерапія; галузь знань 23 Соціальна робота)

− Тренерська  діяльність  з  обраного  виду  спорту  (код  017.00.02)
(спеціальність  017  Фізична  культура  і  спорт;  галузь  знань
01 Освіта/Педагогіка)

–  Фізичне  виховання  (код  017.00.01) (спеціальність  017  Фізична
культура і спорт; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Фізична  терапія,  ерготерапія (код  227.00.02) (спеціальність  227
Фізична терапія, ерготерапія; галузь знань 22 Охорона здоров’я)

–  Математика (код 111.00.01) (спеціальність 111 Математика; галузь
знань 11 Математика та статистика)

– Інформатика (код 122.00.01) (спеціальність 122 Комп’ютерні науки;
галузь знань 12 Інформаційні технології)

–  Видавнича  справа  та  редагування  (код  061.00.03) (спеціальність
061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика)

–  Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа  (код  029.00.02)
(спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; галузь знань
02 Культура і мистецтво)

–  Реклама  і  зв’язки  з  громадськістю (код 061.00.02) (спеціальність
061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика)

1.1.  Доопрацювати  освітню  програму  (освітній  ступінь:  бакалавр)
Журналістика (код 061.00.01) (спеціальність 061 Журналістика; галузь знань
06 Журналістика).

Відповідальні:
Г.В.Горбенко, В.В.Литвиненко
Термін виконання: до 20.04.2017 р.
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1.2.  Почати  реалізацію  затверджених  освітніх  програм  з  01  вересня
2017 р.

2. Затвердити освітні програми (освітній ступінь: магістр)  відповідно
до нової освітньої стратегії Університету:

–  Педагогіка  середньої  освіти  (код  011.00.02) (спеціальність  011
Освітні, педагогічні науки; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Логопедія (код  016.00.01) (спеціальність  016  Спеціальна  освіта;
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка)

–  Психологія (код  053.00.01) (спеціальність  053  Психологія;  галузь
знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

– Практична  психологія  (код  053.00.02) (спеціальність
053 Психологія; галузь знань 05 Соціальна та поведінкові науки)

–  Соціальна  робота (код  231.00.01) (спеціальність  231  Соціальна
робота; галузь знань 23 Соціальна робота)

–  Соціальна педагогіка (код 231.00.02) (спеціальність  231 Соціальна
робота; галузь знань 23 Соціальна робота)

–  Математичне  моделювання (код  111.00.02) (спеціальність
111 Математика; галузь знань 11 Математика та статистика)

– Інформатика (код 122.00.01) (спеціальність 122 Комп’ютерні науки;
галузь знань 12 Інформаційні технології)

2.1.  Почати  реалізацію  затверджених  освітніх  програм  з  01  вересня
2017 р.

3.  Затвердити  перелік  навчальних  курсів  до  Каталогу  вибіркових
дисциплін.

4. Затвердити зміни до Правил прийому до Університету в 2017 році.

5.  Затвердити  внесені  доповнення  до  Положення  про  підготовку
здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора  філософії  та  доктора  наук  в
Університеті, а саме:

до  Розділу  ІV  “Підготовка  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора
філософії в аспірантурі” додати пункт 4.9 у такому формулюванні:

“Переведення  аспірантів  з  іншого  вищого  навчального  закладу
(наукової  установи),  незалежно  від  форми  навчання,  до  Університету
здійснюється  за  згодою  керівників  (ректорів)  обох  закладів  (установ)  при
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Для  оформлення  переводу  аспірант  подає  на  ім’я  керівника  вищого
навчального  закладу  (наукової  установи),  в  якому  навчається,  заяву  про
переведення, та, отримавши письмове підтвердження згоди, подає цю заяву
ректору Університету. 

При позитивному розгляді заяви видається наказ ректора Університету
про допуск аспіранта до навчання,  а  до ВНЗ (наукової  установи),  у якому
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аспірант навчався раніше, направляється запит щодо його особової справи,
яка надсилається протягом тижня на адресу Університету. Після отримання
особової  справи  видається  наказ  ректора  про  зарахування  аспіранта,  та,
відповідно  до  п. 2.9  цього  Положення,  призначається  науковий  керівник  з
числа співробітників Університету.

Визнання  набутих  аспірантом  компетентностей  в  іншому  вищому
навчальному  закладі  (наукової  установи)  та  перезарахування  кредитів  при
переведенні на навчання відбувається відповідно до п. 4.4 цього Положення.

Аспіранти, переведені з іншого вищого навчального закладу (наукової
установи), навчаються в Університеті на умовах контракту за рахунок коштів
юридичних чи фізичних осіб”.

6. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р.
№  81  “Про  внесення  змін  до  постанови  від  28  грудня  2016  р.  №1045”
затвердити зміни до пункту 3 “Соціальні стипендії” Положення про правила
призначення і виплати стипендій в Університеті, а саме:

− пункт 3.1 викласти у такій редакції:  “Право на соціальні стипендії
мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці, із числа: …”;

− підпункт 1) пункту 3.1 викласти у такій редакції: “дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження
навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а
також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без  батьків,  згідно  із  статтею  62  Закону  України  “Про  вищу  освіту”  та
статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування”;

− доповнити пункт 3.1 підпунктами 9-11 такого змісту:
9) осіб,  яким призначені соціальні стипендії  Верховної Ради України

для  студентів  вищих  навчальних  закладів  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей  з
малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від
24 жовтня 2002 р. №218-IV;

10) дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи;
11) студентів із сімей, які  отримують допомогу відповідно до Закону

України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
− пункт 3.4 доповнити абзацами такого змісту: 
“Студентам,  які  мають  право  на  отримання  соціальної  стипендії  і

набувають  право  на  отримання  академічної  стипендії,  надається  один  вид
стипендії за їх вибором на підставі письмово звернення”;

“Дітям-сиротам  і  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  та
особам з їх числа, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23
років  залишилися  без  батьків,  може  виплачуватися  одночасно  соціальна
стипендія на умовах, визначених цим Порядком, та академічна стипендія”;

− пункт  3.5  викласти  у  такій  редакції:  “Особам,  які  належать  до
категорій,  визначених  підпунктами  5-8  пункту  3.1,  соціальна  стипендія
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виплачується  до  закінчення  навчального  закладу  за  певним  освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  (рівнем  вищої  освіти),  але  не  довше  ніж  до
досягнення ними 23 років”;

− пункт 3.8 підпункт 4) після слів “учасника бойових дій” доповнити
словами  “або  копію  довідки  про  безпосередню  участь  особи  в
антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення  і  захисті
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”;

− пункт 3.8 доповнити підпунктом 8) “особи,  зазначені  у  підпункті
9 пункту  3.1,  –  копію  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  про
призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей”;

− пункт 3.8 доповнити підпунктом 9) “особи, зазначені у підпункті 10
пункту  3.1,  –  копію медичного висновку про  дитину-інваліда  віком до  18
років або копію довідки медико-соціальної експертизи”;

− пункт 3.8 доповнити підпунктом 10) “особи, зазначені у підпункті
11  пункту  3.1,  –  довідку  органу  соціального  захисту  населення  про
призначення  сім’ї  допомоги  відповідно  до  Закону України  “Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

− у  пункті  3.10,  другий  абзац,  – вилучити  слова  “що  містяться  в
особовій справі”.

7. Звіт О.А.Венгловської, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
К  26.133.01  із  правом  прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів
дисертацій  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук  зі
спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.05 –
соціальна педагогіка, взяти до уваги та визнати роботу задовільною.

8.  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 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки, 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Відповідальні:
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 09.04.2017 р.

9. На підставі наказу від 27.01.2017 р. №100-к/тр “Про виключення зі
списків  особового  складу  Афанасьєва  Ю.Л.”  (у  зв’язку  зі  смертю
Ю.Л.Афанасьєва,  доктора  філософських  наук,  професора),  відповідно  до
рішення  Вченої  ради  Інституту  мистецтв  (протокол  №6 від  15.02.2017 р.),
відповідно  до  п.2.10.  Положення  про  підготовку  здобувачів  вищої  освіти
ступеня  доктора  філософії  та  доктора  наук  в  Університеті,  призначити
науковими  керівниками  аспірантів  кафедри  образотворчого  мистецтва
(спеціальність 26.00.01 – теорія та історії культури (мистецтвознавство)):
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− Зайцевої  Вероніки  Іванівни,  аспірантки  ІІ  року  навчання,  –
кандидата мистецтвознавства, доцента Кравченко Наталію Іванівну;

− Кондратюк  Вікторії  Юріївни,  аспірантки  ІІІ  року  навчання,  –
кандидата мистецтвознавства Каблову Тетяну Борисівну.

10. Затвердити уточнені теми кандидатських дисертацій:
–  Коваль  Анастасії  Станіславівни у  формулюванні:  “Формування

методичної  культури майбутнього вчителя музичного мистецтва на засадах
герменевтичного підходу” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності  011 Науки  про  освіту  (спеціалізація  – теорія  та  методика
навчання (музика)). (Науковий керівник: О.М.Олексюк, доктор педагогічних
наук, професор);

–  Мальцевої  Тетяни  Юріївни у  формулюванні:  “Педагогічні  умови
впровадження інклюзивних практик у дошкільних навчальних закладах” на
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна
освіта.  (Науковий  керівник: М.А.Машовець,  кандидат  педагогічних  наук,
доцент). 

11.  Затвердити  тему  кандидатської  дисертації  Білоуса  Владислава
Володимировича у  формулюванні:  “Ігрові  моделі  мобільних  платформ  як
засіб  розвитку  критичного  мислення  дітей  молодшого  шкільного  віку”  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).

12. Затвердити зміни у складі редакційної колегії  наукового журналу
“Педагогічний процес: теорія і практика” (гол. ред.: С.О.Сисоєва, завідувач
НДЛ  освітології,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  дійсний  член
(академік) НАПН України), а саме: 

− вивести зі складу Г.О.Балла, завідувача лабораторії методології  та
теорії  психології  Інституту  психології  імені  Г.С.Костюка  НАПН  України,
доктора  психологічних  наук,  професора,  члена-кореспондента  НАПН
України,  та  Н.А.Побірченко,  професора  кафедри  загальної,  вікової  та
педагогічної  психології  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка
доктора психологічних наук, професора;

− ввести  до  складу Н.О.Макарчук, професора  кафедри  загальної,
вікової  та  педагогічної  психології  Київського  університету  імені  Бориса
Грінченка, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника. 

13. Рекомендувати до друку:
− навчальний посібник “Практикум з економетрики: рекомендації для

виконання  лабораторних  робіт”  (автори:  О.М.Глушак,  к. пед. н.;
С.О.Семеняка, к. фіз.-мат. н.). Рецензенти:  В.Г.Самойленко, доктор фізико-
математичних  наук,  професор,  завідувач  кафедри  рівнянь  математичної
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фізики  Київського  університету  імені  Тараса  Шевченка;  О.В.Струтинська,
кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри  інформаційних  технологій  і
програмування  факультету  інформатики  Національного  педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова.

Видання здійснити за кошти Університету.

–  збірник наукових праць “Літературний процес:  методології,  імена,
тенденції”,  2017 р.,  вип. 9  (редкол.:  О.Є.Бондарева,  О.В.Єременко,
І.Р.Буніятова та ін.).

Видання здійснити за кошти Університету.

− науковий  журнал “Неперервна  професійна  освіта:  теорія  і
практика”,  2017  р.,  № 1-2  (гол.  ред.:  С.О.Сисоєва,  д.  пед.  н.,  проф.,  акад.
НАПН  України).  Рецензенти:  О.В.Безпалько,  доктор  педагогічних  наук,
професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса
Грінченка;  С.О.Караман,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  завідувач
кафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка.

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

− науковий  журнал “Педагогічний  процес:  теорія  і
практика”,  2017 р.,  №1  (гол.  ред.:  С.О.Сисоєва).  Рецензенти:
В.Р.Міляєва,  доктор  психологічних  наук,  професор,  завідувач
науково-дослідної  лабораторії  культури  лідерства  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка;  О.В.Петрунько,  доктор
психологічних наук,  старший науковий співробітник,  завідувач
кафедри психології Університету економіки та права “КРОК”.

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

– матеріали ІХ щорічних грінченківських читань “Борис Грінченко –
відомий і невідомий” (9 грудня 2016 р.).

Видання здійснити за кошти Університету.


	6. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 81 “Про внесення змін до постанови від 28 грудня 2016 р. №1045” затвердити зміни до пункту 3 “Соціальні стипендії” Положення про правила призначення і виплати стипендій в Університеті, а саме:
	пункт 3.1 викласти у такій редакції: “Право на соціальні стипендії мають студенти, які не перебувають в академічній відпустці, із числа: …”;
	підпункт 1) пункту 3.1 викласти у такій редакції: “дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту” та статтею 8 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;
	у пункті 3.10, другий абзац, – вилучити слова “що містяться в особовій справі”.

