
РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 30 серпня 2017 року

1.  Інформацію О.Б.Жильцова,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента,
проректора  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи,  про  підсумки
вступної кампанії у 2017 році взяти до відома.

1.1. Проаналізувати  на  засіданнях  кафедр,  вчених  рад
інститутів/факультетів  та  педагогічної  ради  Університетського  коледжу
результати вступної кампанії 2017 року.

Відповідальні: 
директори інститутів/коледжу,
декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін виконання: до 01.10.2017 р.

1.2.  Розробити план профорієнтаційної  роботи кожного структурного
підрозділу на 2017-18 н. р.

 Відповідальні:
директори інститутів/коледжу,
декани факультетів, завідувачі кафедр
Термін виконання: до 15.10.2017 р.

1.3. Розробити рекламні матеріали для проведення вступної кампанії у
2018 році.

 Відповідальна: Т.О.Даценко 
Термін виконання: до 01.11.2017 р.

2. Затвердити  План  роботи  Університету  на  2017-2018 н. р.  з
урахуванням доповнень та уточнень.

3.  Звіт  Р.В.Мартич,  вченого  секретаря  спеціалізованої  вченої  ради
К 26.133.07  із  правом  прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата  філософських наук зі
спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, 09.00.11 –
релігієзнавство, взяти до уваги та визнати роботу задовільною.

4.  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
філософських  наук  зі  спеціальностей  09.00.03 –  соціальна  філософія  та
філософія історії, 09.00.11 – релігієзнавство.

Відповідальні:
Н.М.Віннікова, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 15.09.2017 р.

5.  На підставі  висновків кафедр української  мови (протокол №20 від
26.07.2017 р.) та української літератури і компаративістики (протокол №11 від
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25.07.2017 р.)  Інституту філології  зарахувати до докторантури з  01 вересня
2017 р.:

– Овсієнко Людмилу Миколаївну, кандидата педагогічних наук, доцента
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки; спеціалізація “теорія і методика
навчання (українська мова)”) – за кошти фізичних осіб;

–  Шовкопляс Галину Євгенівну,  кандидата філологічних наук, доцента
(спеціальність 035 Філологія; спеціалізація “теорія літератури”) – за кошти з
бюджетних асигнувань.

5.1. Призначити докторантам наукових консультантів:
–  Овсієнко  Людмилі  Миколаївні –  доктора  педагогічних  наук,

професора,  завідувача  кафедри  української  мови  Інституту  філології
Карамана Станіслава Олександровича;

– Шовкопляс Галині Євгенівні – доктора філологічних наук, професора,
професора  кафедри  української  літератури  і  компаративістики  Інституту
філології Єременко Олену Володимирівну.

6. Рекомендувати до друку:
– збірник наукових праць  “Відкрите освітнє е-середовище сучасного

університету” ІІІ  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  проведеної
згідно з локальним планом міжнародного проекту IRNet, що реалізується за
підтримки  Сьомої  рамкової  програми  Європейської  комісії  (FP7) у  межах
програми Марії Кюрі IRSES (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл.-кор.
НАПН  України). Рецензенти:  О.Б.Жильцов,  кандидат  педагогічних  наук,
доцент,  проректор  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи  Київського
університету  імені  Бориса  Грінченка;  Є.Смірнова-Трибульська,  доктор
габілітований,  професор,  координатор  проекту  IRNet,  завідувач  кафедри
гуманітарної освіти і  наук про педагогічну підтримку Університету Сілезії
(Польща).

Видання здійснити за кошти Університету.

− збірку  студентської  творчості  “Сонячне  проміння”,  2017 рік
(літературний редактор: О.М.Башкирова, к. філол. н.).

Видання здійснити за кошти Університету.


