
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 25 травня 2017 року 

 

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

до нової освітньої стратегії Університету: 

 – Історія та археологія (код 032.00.02) (спеціалізація – урбаністика, 

спеціальність 032 Історія та археологія; галузь знань 03 Гуманітарні науки) 

 – Менеджмент організацій (код 073.00.01) (спеціальність 073 

Менеджмент; галузь знань 07 Управління та адміністрування) 

1.1. Почати реалізацію затверджених освітніх програм з 01 вересня 

2017 р. 

 

2. Затвердити освітні програми для другого (магістерського) освітнього 

рівня:  

− Фізичне виховання (код 017.00.01) (спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) 

− 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) 

− Хореографія  (код 024.00.02) (спеціальність 024 Хореографія; галузь 

знань 02 Культура і мистецтво) 

− Музичне мистецтво (код 025.00.01) (спеціальність 025 Музичне 

мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво) 

− Сольний спів (код 025.00.02) (спеціальність 025 Музичне 

мистецтво; галузь знань 02 Культура і мистецтво) 

− Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (код 029.00.02) 

(спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; галузь знань 

02 Культура і мистецтво) 

− Літературна творчість (код 035.01.02) (спеціалізація 035.01 

Українська мова та література; 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) 
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− 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) 

− Реклама і зв’язки з громадськістю (код 061.00.02) (спеціальність 

061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика) 

− Видавнича справа та редагування (код 061.00.03) (спеціальність 

061 Журналістика; галузь знань 06 Журналістика) 

− Медіа-комунікації (код 061.00.04) (спеціальність 061 Журналістика; 

галузь знань 06 Журналістика) 

− 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) 

− Фінанси і кредит (код 072.00.01) (спеціальність 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування; галузь знань 07 Управління та 

адміністрування) 

− Менеджмент організацій та адміністрування (код 073.00.02) 
(спеціальність 073 Менеджмент; галузь знань 07 Управління та 

адміністрування) 

− Управління навчальним закладом (код 073.00.03) (спеціальність 

073 Менеджмент; галузь знань 07 Управління та адміністрування) 

− Державне управління (код 281.00.01) (спеціальність 281 Публічне 

управління та адміністрування; галузь знань 28 Публічне управління та 

адміністрування) 

2.1. Почати реалізацію затверджених освітніх програм з 01 вересня 

2017 р. 

 

3. Затвердити тему докторської дисертації Євтушенко Наталії 

Василівни, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри природничо-

математичних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 

обласного інституту післядипломної освіти імені К.Д.Ушинского, у 

формулюванні: “Підвищення кваліфікації вчителів природничо-
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математичного циклу у системі післядипломної освіти в Україні та 

Республіці Польща” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

(Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, академік 

НАПН України Світлана Олександрівна Сисоєва). 

 

4. Затвердити: 

− перелік показників і балів за участь студентів у науковій, науково-

технічній, творчій, спортивній діяльності та громадському житті, які будуть 

враховуватися при укладанні рейтингів студентів для призначення 

академічних стипендій; 

− порядок обчислення додаткового балу для формування рейтингу. 

 

5. Визначити ліміти стипендіатів для призначення стипендії: 

5.1. За результатами другого семестру 2016-2017 н. р.: загальний ліміт 

стипендіатів – у розмірі 45%; стипендіатів-відмінників, яким буде 

призначено академічну стипендію за особливі успіхи у навчанні – 10%, але 

не менше одного студента (за наявності претендента). 

5.2. Встановити ліміт першокурсників-стипендіатів, яким до першого 

семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі 

конкурсного балу, здобутого під час вступу до Університету, у розмірі 45%, 

за умови, що: 

− рейтинговий бал студента при вступі не менше 175 (для вступників 

на базі повної загальної середньої освіти); 

− рейтинговий бал студента при вступі не менше 27 (для вступників на 

базі базової середньої освіти). 

5.3. Студентам, що вступили на навчання до Університету на старші 

курси стипендія призначається за результатами першого семестрового 

контролю 2017-2018 н. р.  
 

6. Затвердити Порядок присвоєння вчених звань професора та доцента 

науково-педагогічним працівникам Університету. 

 

7. Присвоїти звання “Почесний професор Київського університету 

імені Бориса Грінченка” Дайсаку Кадокаві (Daisaku Kadokawa), меру міста-

побратима Києва – м. Кіото (Японія), за вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти, партнерських стосунків між Києвом і Кіото та зміцнення 

українсько-японських відносин. 

 

8. Реорганізувати кафедру методики суспільно-гуманітарної освіти та 

виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти у кафедру 

історичної та громадянської освіти. 

 



4 
 

9. Затвердити освітньо-наукові програми та навчальні плани 2016 року 

зі спеціальностей 011 Науки про освіту (галузь знань 01 Освіта) та 

012 Дошкільна освіта (галузь знань 01 Освіта), за якими здійснюється 

підготовка фахівців на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, з 

метою продовження їх реалізації, для вступників на спеціальності 

011 Освітні, педагогічні науки (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) та 

012 Дошкільна освіта (галузь знань 01 Освіта/Педагогіка) відповідно, 

починаючи з 2017 року, у зв’язку зі змінами у переліку галузей та 

спеціальностей згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.02.2017 р. №53. 
 

10. Рекомендувати до друку: 

– методичний посібник для вчителів “Використання фонових знань на 

уроках літератури ” (автор: С.І.Сафарян, к. пед. н., доц.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

− методичні рекомендації для студентів ІІ-IV курсу спеціальності 

6.010201 Фізичне виховання “Педагогічна практика у загальноосвітньому 

навчальному закладі” (2 вид.; зі змінами і доповненнями) (укладачі: 

В.М.Туманова, О.В.Гацко, Т.Г.Дерека). 

Видання здійснити в електронному форматі. 

 

– збірник наукових праць “Київські історичні студії”, 2017 р., №1 

(гол. ред.: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор; редкол.: 

В.М.Михайловський, доктор історичних наук, доцент; О.О.Салата, доктор 

історичних наук, професор, та ін.). Рецензенти: В.М.Мордвінцев, завідувач 

кафедри історії Центральної та Східної Європи Національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор; В.М.Ричка, 

головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, 

доктор історичних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 

 

− науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, 

2017 р.,  № 2 (гол. ред.: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член (академік) НАПН України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, доктор 

педагогічних наук, професор; С.О.Караман, доктор педагогічних наук, 

професор. 

Видання рукопису здійснити за кошти Благодійного фонду 

імені А.С.Макаренка.  


