
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 26 жовтня 2017 року 
 

1. Схвалити досвід Інституту післядипломної педагогічної освіти у 
створенні університетської моделі підвищення кваліфікації вчителів в умовах 
реалізації нової української школи. 

1.1. Вивчити можливість упровадження запропонованої ІППО моделі 
для електронної реєстрації студентів на курси за вибором. 

Відповідальний: О.Б.Жильцов 
Термін виконання: до 01.03.2017 р. 

1.2. Налагодити внутрішньоуніверситетську співпрацю з метою 
запозичення досвіду Інституту післядипломної педагогічної освіти; 
запрошувати фахівців з ІППО для викладання в інститутах / на факультетах 
курсів за вибором, запропонованих у моделі підвищення кваліфікації 
вчителів, з обов’язковою адаптацією до освітнього процесу конкретного 
структурного підрозділу. 

Відповідальні: директори/декани 
інститутів/факультетів 
Термін виконання: постійно 

 
2. Створити робочу групу для розроблення Положення про організацію 

освітнього процесу в Університеті у складі: 
Жильцов О.Б., проректор з науково-методичної та навчальної роботи, 

кандидат педагогічних наук, доцент (голова робочої групи); 
Леонтьєва О.В., завідувач НМЦ стандартизації та якості освіти 

(заступник голови робочої групи); 
Білоченко О.М., студент ІІІ курсу Факультету інформаційних 

технологій та управління; 
Бондарева О.Є., проректор з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, доктор філологічних наук, професор; 
Братко М.В., директор Університетського коледжу, кандидат 

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

наук, доцент; 
Головатенко Т.Ю., викладач, аспірант Педагогічного інституту; 
Заяць Л.І., заступник директора Інституту філології з науково-

методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук; 
Котенко О.В., директор Педагогічного інституту, кандидат 

педагогічних наук, доцент;  
Маляр С.А., президент студентського парламенту Університету; 
Морзе Н.В., проректор з інформатизації навчально-наукової та 

управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України; 

Мусіяченко О.С., голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених; 
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П’янкова Є.І., студентка ІІІ курсу Історико-філософського факультету; 
Хіжінська Я.В., студентка ІV курсу Педагогічного інституту; 
Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор 

педагогічних наук, професор. 
 
2.1. Робочій групі до 20 листопада розробити проект Положення про 

організацію освітнього процесу та винести на обговорення в Університеті. 
 
3. Схвалити План заходів Університету з підготовки та відзначення 

155-річчя від Дня народження Бориса Грінченка у 2018 р., з урахуванням 
уточнень та пропозицій. 

 
4. Розробити Програму Грінченківської декади. 

Відповідальна: О.Є.Бондарева 
Термін виконання: до 07.11.2017 р. 

4.1. Провести урочистості до Дня Університету 07 грудня 2017 р. 
Відповідальна: О.Є.Бондарева 

 
5. Затвердити теми кандидатських дисертацій: 
зі спеціальності 035 Філологія 
спеціалізація – германські мови 
– Цис Юлії Олегівни у формулюванні: “Авторська і персонажна 

перспективи в англомовній комедійній п’єсі ХІХ-ХХ століть: 
лінгвостилістичний аспект” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – германські мови). 
(Науковий керівник: Г.В.Чеснокова, кандидат філологічних наук, професор). 

спеціалізація – українська мова 
− Ладоні Катерини Юріївни у формулюванні: “Неологізми в 

українськомовному сегменті соціальної мережі «FACEBOOK»” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія 
(спеціалізація – українська мова). (Науковий керівник: О.А.Стишов, доктор 
філологічних наук, професор). 

 
6. Затвердити зміни у складі редколегії збірника наукових праць 

“Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка”, а саме: 
− вивести зі складу О.В.Петрунько, доктора психологічних наук, 

старшого наукового співробітника, та С.М.Мартиненко, доктора 
педагогічних наук, професора; 

− ввести до складу Броніславу Касачову, професора кафедри 
початкової та дошкільної освіти Педагогічного факультету Університету 
Матея Бела (Словацька Республіка), та В.В.Желанову, доктора педагогічних 
наук, доцента, професора кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 
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7. Рекомендувати до друку: 
− зібрання творів Б.Д.Грінченка “Фольклористична спадщина”, 

Т.1, 2 (упорядники: О.П.Бурко, А.І.Мовчун, В.В.Яременко). 
Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− документальне наукове видання “Борис Грінченко у спогадах, 

дослідженнях сучасників та щоденникових записах” (упорядники: 
А.І.Мовчун, О.В.Бурко, В.В.Яременко та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
− навчальний посібник “2017. Миті історії: особи й події” 

(упорядники: М.М.Будзар, С.В.Виноградов, О.І.Іванюк, О.О.Салата). 
Рецензенти: Л.М.Жванко, доктор історичних наук, професор, директор 
Українсько-польського культурно-освітнього центру Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова; 
Ю.І.Костенко, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення (проведення кадрової політики) 
Міністерства оборони України. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
− збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка”, 2017 р., вип. 28 (редкол.: В.О.Огнев’юк, 
Л.Л.Хоружа, О.В.Безпалько та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– збірник наукових праць “Літературний процес: методології, імена, 

тенденції”, 2017 р., вип. 10 (редкол.: І.Є.Руснак, О.В.Єременко, І.Р.Буніятова 
та ін.). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
8. Затвердити уточнену тему дисертації Козачука Андрія 

Михайловича у формулюванні: “Ідіолект Роми Франко: семантичний та 
стилеметричний аспекти” на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 
(Науковий керівник: М.В.Стріха, доктор фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник). 


