
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
від 27 квітня 2017 року 

 

1. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПН України, про результати реалізації проекту 
“Розвиток системи вбудованих курсів за допомогою інноваційних 
віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і виробництва в 
Україні, Грузії, Вірменії (DESIRE)” у рамках Програми “ТЕМПУС” 
(01.12.2013 – 30.11.2016) взяти до уваги. 

1.1. Забезпечити використання в освітньому процесі отриманого в 
рамках проекту обладнання та програмного забезпечення. 

1.2. Внести до робочих програм навчальних дисциплін Факультету 
інформаційних технологій та управління, Інституту мистецтв, 
Університетського коледжу розроблені навчальні модулі / курси. 

Відповідальні:  
А.В.Михацька, К.Ю.Бацак, М.В.Братко 
Термін виконання: до 01 вересня 2017 р. 

 
2. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПН України, про рейтинги структурних підрозділів 
Університету за результатами оцінювання професійної діяльності науково-
педагогічних, педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер року 
– 2016” взяти до уваги. 

2.1. Відзначити кафедри, які набрали найбільшу кількість балів у 
рейтингу. 

2.2. Для підвищення якості освітньої діяльності, відповідно до 
Міжнародних стандартів якості ЮНЕСКО, завідувачам кафедр/НДЛ 
активізувати роботу працівників за основними видами діяльності: 

– науково-дослідницькою (публікаційна активність – статті у 
періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus / Web of 
Science; наукове визнання – кількість цитованих публікацій у Google 
Академії); 

– професійною (підвищення кваліфікації); 
– викладацькою (студентоцентроване навчання, викладання, 

оцінювання – використання змішаного навчання (система е-навчання), 
підготовка переможців міжнародних конкурсів, оцінювання студентами). 

Відповідальні: завідувачі кафедр/НДЛ 
2.3. Внести зміни до Корпоративного стандарту наукової діяльності 

співробітників Університету, а саме – внести вимогу про щорічну публікацію 
докторами та кандидатами наук Університету 1 (однієї) статті у наукових 
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виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та 
Web of Science. 

2.4. Враховувати рейтингові показники працівників при укладанні 
трудового договору (контракту). 

2.5. На засіданнях вчених рад інститутів/факультетів розглянути 
результати рейтингів конкретного структурного підрозділу. 

2.6. Результати кафедр та науково-педагогічних працівників у рейтингу 
“Лідер року – 2017” врахувати при нарахуванні надбавок у 2018 р. 

Відповідальні:  
директори інститутів, декани факультетів 

2.7. Оновлювати профілі кафедр/НДЛ та Університету в Google 
Академії. 

Відповідальні: завідувачі кафедр/НДЛ, 
Т.С.Опришко 
Термін виконання: щомісяця 

 
3. Затвердити освітню програму Управління електронним 

навчанням у міжкультурному просторі (код 073.00.04) (спеціальність 
073 Менеджмент; галузь знань 07 Управління та адміністрування) (освітній 
ступінь: магістр) відповідно до нової освітньої стратегії Університету. 

3.1. Почати реалізацію затвердженої освітньої програми з 01 вересня 
2017 р. 

3.2. Провести рекламну кампанію освітньої програми до червня 2017 р. 
Відповідальні: Н.М.Морзе, О.Б.Жильцов, 
Т.О.Даценко  
Термін виконання: щомісяця 

 
4. Затвердити освітні програми (освітній ступінь: бакалавр) відповідно 

до нової освітньої стратегії Університету: 
− Графічний дизайн (код 022.00.02) (спеціальність 022 Дизайн; 

галузь знань 02 Культура і мистецтво) 
− Образотворче мистецтво (код 023.00.01) (спеціальність 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; галузь 
знань 02 Культура і мистецтво) 

− Декоративне мистецтво (код 023.00.03) (спеціальність 
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; галузь 
знань 02 Культура і мистецтво) 

− Сольний спів (код 025.00.02) (спеціальність 025 Музичне 
мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво) 

− Інструментальне виконавство (код 025.00.03) (спеціальність 
025 Музичне мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво) 

− Історія та археологія (код 032.00.02) (спеціальність 032 Історія та 
археологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 
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− Філософія (код 033.00.01) (спеціальність 033 Філософія; галузь 
знань 03 Гуманітарні науки) 

− Українська мова та література (код 035.01.01) (спеціалізація 
035.01 Українська мова та література; спеціальність 035 Філологія; галузь 
знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (англійська) (код 035.04.01) (спеціалізація 
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (німецька) (код 035.04.02) (спеціалізація 
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Переклад (код 035.04.03) (спеціалізація 035.04 Германські мови та 
літератури (переклад включно); спеціальність 035 Філологія; галузь знань 
03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (іспанська) (код 035.05.01) (спеціалізація 
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (італійська) (код 035.05.02) (спеціалізація 
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (французька) (код 035.05.03) (спеціалізація 
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (китайська) (код 035.06.01) (спеціалізація 
035.06 Східні мови та літератури (переклад включно); спеціальність 
035 Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

− Мова і література (японська) (код 035.06.02) (спеціалізація 
035.06 Східні мови та літератури (переклад включно); спеціальність 035 
Філологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

– Журналістика (код 061.00.01) (спеціальність 061 Журналістика; 
галузь знань 06 Журналістика) 

– Фінанси і кредит (код 072.00.01) (спеціальність 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування; галузь знань 07 Управління та 
адміністрування) 

− Право (код 081.00.01) (спеціальність 081 Право; галузь знань 
08 Право) 

− Суспільні комунікації (код 055.00.04) (спеціальність 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; галузь знань 
29 Міжнародні відносини) 

− Регіональні студії (код 055.00.05) (спеціальність 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; галузь знань 
29 Міжнародні відносини) 

4.1. Почати реалізацію затверджених освітніх програм з 01 вересня 
2017 р. 
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5. Звіт Л.П.Калитюк, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради 

К 26.133.08 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.15 – загальне 
мовознавство, 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 10.02.04 – германські мови та 10.02.15 – 
загальне мовознавство. 

Відповідальні: 
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова 
Термін виконання: до 11.05.2017 р. 

 
7. Затвердити внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України додаткових (неосновних) видів економічної діяльності 
Університету відповідно до КВЕД – 2010, а саме: 

• 18.1 – поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг; 
• 18.11 – друкування газет; 
• 18.12 – друкування іншої продукції; 
• 18.13 – виготовлення друкарських форм і надання інших 

поліграфічних послуг; 
• 18.14 – брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із 

нею послуг; 
• 41.20 – будівництво житлових, нежитлових будівель; 
• 43 – спеціалізовані будівельні роботи; 
• 58.1 – видання книг, періодичних видань та інша видавнича 

діяльність; 
• 58.11 – видання книг; 
• 58.12 – видання довідників і каталогів; 
• 58.13 – видання газет; 
• 58.14 – видання журналів і періодичних видань; 
• 58.19 – інші види видавничої діяльності; 
• 72.20 – дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних 

і гуманітарних наук; 
• 85.51 – освіта у сфері спорту та відпочинку; 
• 85.60 – допоміжна діяльність у сфері освіти. 
 
8. Нагородити: 
− медаллю Бориса Грінченка  Савченко Олександру Яківну, радника 

Президента НАПН України, головного наукового співробітника Інституту 

http://evrovektor.com/kved/2010/237/Vigotovlennja-drukarskih-form-i-nadannja-inshih-poligrafichnih-poslug
http://evrovektor.com/kved/2010/237/Vigotovlennja-drukarskih-form-i-nadannja-inshih-poligrafichnih-poslug
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педагогіки НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, академіка 
НАПН України за вагомий особистий внесок у розвиток Університету;  

−  нагрудним знаком “За служіння Університету” Кошмана Петра 
Яковича, старшого викладача кафедри початкової освіти, за багаторічну 
сумлінну працю, високу професійну культуру і майстерність та з нагоди 60-
річного ювілею. 

 
9. Затвердити тему кандидатської дисертації Гайдаша Володимира 

Олеговича у формулюванні: “Комунікаційний менеджмент в епоху 
суспільних змін: соціально-філософський аналіз” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 033 Філософія  (спеціалізація – 
соціальна філософія та філософія історії). (Науковий керівник: 
І.М.Ломачинська, доктор філософських наук, професор). 

 
10. Затвердити зміни у складі редакційних колегій: 

 збірника наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції”: 
 – зняти обов’язки голови редакційної колегії з доктора філологічних 
наук, професора Олени Євгенівни Бондаревої; 
 – ввести до складу редакційної колегії доктора філологічних наук, 
професора Ірину Євгенівну Руснак та покласти на неї обов’язки голови 
редколегії; 

наукового журналу “Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі”: 
− вивести зі складу редакційної колегії доктора філософських наук, 

професора Афанасьєва Юрія Львовича; 
– ввести до складу редакційної колегії доктора мистецтвознавства, 

доцента Кротову Тетяну Федорівну. 
 
11. Рекомендувати до друку: 
− зібрання творів Б.Д.Грінченка “Етнографічна спадщина”, Т.2 

(2 вид.; зі змінами і доповненнями) (упорядники: В.В.Яременко, 
О.М.Мислива; гол. ред. ради, кер. проекту В.О.Огнев’юк). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− зібрання творів Б.Д.Грінченка “Етнографічна спадщина”, Т.3 

(упорядники: В.В.Яременко, О.М.Мислива; гол. ред. ради, кер. проекту 
В.О.Огнев’юк). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
−  збірник наукових праць “Studia Philologica” (Філологічні Студії) 

2017 р., вип. 8 (редакційна колегія: І.Р.Буніятова, Л.І.Бєлєхова, 
О.Є.Бондарева та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
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11.1. Створити комісію з метою експертизи методичного посібника для 
вчителів “Використання фонових знань на уроках зарубіжної літератури в 
школі” (автор: С.І.Сафарян, к. пед. н., доц.) у складі: 

− О.Є.Бондарева, проректор з науково-методичної роботи та розвитку 
лідерства, доктор філологічних наук, професор; 

− Н.М.Віннікова, проректор з наукової роботи, доктор філологічних 
наук, доцент; 

− О.В.Єременко, директор Інституту філології, доктор філологічних 
наук, професор 

11.2. Рекомендувати до друку методичний посібник для вчителів 
“Використання фонових знань на уроках зарубіжної літератури в школі” 
(автор: С.І.Сафарян, к. пед. н., доц.) за умови позитивної експертної оцінки. 

 
12. Внести зміни до п. 4.2.5. Положення про Факультет інформаційних 

технологій та управління, затвердженого рішенням Вченої ради Університету 
від 27.10.2016 р. (протокол № 10), введеного в дію наказом від 01.11.2016 р. 
№ 585 та викласти його у такій редакції: 

“Загальний склад вченої ради Факультету становить 17 осіб. При цьому 
не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, 
науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні 
представники з числа студентів”. 

 


