
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 29 листопада 2018 року 
 

1.1. Схвалити звіт Університету Грінченка щодо виконання завдань 
проекту “Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання” (MoPED) програми Європейського 
союзу Еразмус + КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (№586098-EPP-1-
2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) за період з 15.10.2017 р. по 15.10.2018 р. 

1.2. Долучити співробітників Інституту післядипломної педагогічної 
освіти до реалізації проекту. 

Відповідальні:  
Н.В.Морзе, М.Ф.Войцехівський 
 

2. Затвердити: 
– Правила прийому до Університету у 2019 році; 
– Правила прийому до Університетського коледжу у 2019 році. 
 
3. Нагородити: 
• медаллю Бориса Грінченка за високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у розвиток Університету: 
– Ду Вея, Надзвичайного та Повноважного Посла Китайської Народної 

Республіки в Україні; 
– Фіданян Олену Григорівну, директора Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації); 

– Бацака Костянтина Юрійовича, директора Інституту мистецтв 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата історичних наук, 
доцента; 

– Якубу Валентину Володимирівну, завідувача кафедри англійської 
філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидата філологічних наук, доцента; 

– Салату Оксану Олексіївну, завідувача кафедри історії України 
Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктора історичних наук, професора 

 
випускників Університету, учасників АТО/ООС 

– Бугайчука Антіна Миколайовича; 
– Ємця Костянтина Юрійовича; 
– Іванова Олександра Геннадійовича; 
– Хаблова Антона Григоровича 

  
студентів Університету, учасників АТО/ООС 
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– Алексеєнка Костянтина Юрійовича, студента IV курсу Історико-
філософського факультету; 

– Ільясова Азіза Аблязовича, студента ІІІ курсу Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і спорту;  

– Прачука Ігоря Сергійовича, студента ІІ курсу Факультету здоров’я, 
фізичного виховання і спорту 

 
• нагрудним знаком “За служіння Університету” за багаторічну 

сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих 
фахівців та розвиток Університету: 

– Ващенко Олену Миколаївну, доцента кафедри початкової освіти 
Педагогічного інституту, кандидата педагогічних наук; 

– Борзаковську Золіну Олександрівну, викладача циклової комісії 
музики і хореографії Університетського коледжу; 

– Машталіра Володимира Івановича, викладача циклової комісії 
фізичного виховання Університетського коледжу. 

 
4.1. Створити їдальню в Університеті. 
4.2. Затвердити Положення про їдальню. 

 
5. Відповідно до “Положення про іменну стипендію Бориса Грінченка”, 

подань вчених рад інститутів / факультетів та педагогічної ради 
Університетського коледжу схвалити такі кандидатури студентів для 
призначення іменної стипендії Бориса Грінченка: 

– Верденську Анну Ігорівну, студентку V курсу (ХРм-1-18-1.4д) 
Інституту мистецтв; 

– Гайсенюк Марію Олександрівну, студентку ІІІ курсу (ІСб-2-16-4.0д) 
Історико-філософського факультету; 

– Івашкевич Ангеліну Анатоліївну, студентку ІІІ курсу (ПРб-2-16-4.0д) 
Факультету права та міжнародних відносин; 

– Кравчук Катерину Володимирівну, студентку ІІІ курсу (МАб-1-16-
4.0д) Факультету інформаційних технологій та управління; 

– Лисенко Аліну Максимівну, студентку ІІІ курсу (ФКмс-1-16-3.0д) 
Університетського коледжу; 

– Луценко Юлію Петрівну, студентку ІІІ курсу (ЛОГб-1-16-4.0д) 
Інституту людини; 

– Садурську Єлизавету Павлівну, студентку ІІІ курсу (ВСРб-1-16-
4.0д) Інституту журналістики; 

– Тіптюк Юлію Сергіївну, студентку ІІІ курсу (ФВб-1-16-4.0д) 
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту; 

– Франкову Анастасію Олегівну, студентку IV курсу (ПОб-2-15-4.0д) 
Педагогічного інституту; 

– Чопенко Валерію Сергіївну, студентку ІІІ курсу (ФІНб-3-16-4.0д) 
Інституту філології. 
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6. Визначити ліміти стипендіатів для призначення стипендії: 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). 

 
7. Затвердити теми дисертацій: 
зі спеціальності 012 Дошкільна освіта 
– Ухтомської Анни Анатоліївни у формулюванні: “Формування 

самоставлення у дітей п’ятого року життя засобами живопису” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. 
(Науковий керівник: О.А.Половіна, кандидат педагогічних наук, доцент) 

зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне 
мистецтво; реставрація 

– Аметової Лілі Маметівни у формулюванні: “Творчість Євгенії 
Гапчинської як феномен сучасного українського мистецтва” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 023 Образотворче 
мистецтво; декоративне мистецтво; реставрація. (Науковий керівник: 
О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник); 

– Барбалат Олександри Володимирівни у формулюванні: 
“Візантійсько-києворуські золотарські традиції у сучасному ювелірному 
мистецтві України” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; 
реставрація. (Науковий керівник: О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, 
старший науковий співробітник);  

– Сосік Ольги Даниїлівни у формулюванні: “Творчість Вільгельма 
Котарбінського у контексті декадансу та символізму в образотворчому 
мистецтві Європи” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; 
реставрація. (Науковий керівник: О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, 
старший науковий співробітник); 

– Шеменьової Юлії Володимирівни у формулюванні: “Мурали у 
стріт-арті України: формотворення, пластичне моделювання, художньо-
образні особливості” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 023 Образотворче мистецтво; декоративне мистецтво; 
реставрація. (Науковий керівник: О.В.Школьна, доктор мистецтвознавства, 
старший науковий співробітник) 

зі спеціальності 032 Історія та археологія 
– Голоско Світлани Михайлівни у формулюванні: “Видавнича 

діяльність полонених українців у Німеччині та Австро-Угорщині (1915–
1918 рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
032 Історія та археологія (спеціалізація – всесвітня історія). (Науковий 
керівник: І.В.Срібняк, доктор історичних наук, професор); 
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– Міхєєва Андрія Віталійовича у формулюванні: “Конструювання 
образу України в англомовному світі (1914–1954 рр.)” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація – історія України). (Науковий керівник: В.М.Михайловський, 
доктор історичних наук, доцент); 

– Мотуз Марії Петрівни у формулюванні: “Українські воєводства у 
політичній діяльності коронних канцлерів Яна і Томаша Замойських (1570–
1630-ті рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 032 Історія та археологія (спеціалізація – історія України). 
(Науковий керівник: В.М.Михайловський, доктор історичних наук, доцент) 

зі спеціальності 035 Філологія 
– Сотникової Валентини Євгенівни у формулюванні: “Інтертекст і 

контекст творчості Володимира Базилевського” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація – 
порівняльне літературознавство). (Науковий керівник: О.В.Гальчук, доктор 
філологічних наук, доцент) 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
– Вишневецької Марини Вікторівни у формулюванні: “Методика 

формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва 
у процесі диригентсько-хорового навчання” на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(спеціалізація – теорія та методика навчання (музика)). (Науковий керівник: 
О.М.Олексюк, доктор педагогічних наук, професор); 

– Радченко Світлани Сергіївни у формулюванні: “Підготовка 
майбутніх учителів математики до розвитку критичного мислення 
старшокласників” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізація – теорія і 
методика професійної освіти). (Науковий керівник: В.В.Прошкін, доктор 
педагогічних наук, доцент) 
 

8. Відповідно до вимог п.6 Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 
15.01.2018 р. №32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 
2018 р. за №148/31600, затвердити оновлений склад редколегій: 

• електронного наукового фахового видання “Освітологічний 
дискурс”: 

– Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України 
(головний редактор) (Україна); 

– Буйницька О.П., завідувач НДЛ інформатизації освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(заступник головного редактора) (Україна); 
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– Жильцов О.Б., проректор з науково-методичної та навчальної 
роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Сергєєнкова О.П., завідувач кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор психологічних наук, професор (Україна); 

– Яценко Т.С., професор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор психологічних наук, професор, 
академік НАПН України (Україна); 

– Паламар С.П., доцент кафедри педагогіки та психології 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Україна); 

– Купрій Т.Г., доцент кафедри філософії Історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
історичних наук (Україна); 

– Воротникова І.П., старший науковий співробітник НДЛ 
експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук (Україна); 

– Лях Т.Л., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Бодненко Д.М., доцент кафедри комп’ютерних наук і математики 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 
(Україна); 

– Ліннік О.О., професор кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Горбань О.В., професор кафедри філософії історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
філософських наук, професор (Україна); 

– Алексєєнко-Лемовська Л.В., професор кафедри педагогіки і 
психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і 
психології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Проценко О.Б., завідувач НДЛ освітології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Котенко О.В., директор Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Україна); 

– Гладкова В.М., професор кафедри управління Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор 
(Україна); 
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– Фруктова Я.С., доцент кафедри журналістики та нових медіа 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук (Україна); 

– Рибалко Л.С., професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки 
вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди, віце-президент Української Академії Акмеології, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна); 

– Пєхачек-Огерман Габріела, доктор наук, доцент, факультет 
етнології і освітніх наук Сілезького університету в Катовіцах (Республіка 
Польща); 

– Пападопоулос М. Ісаак, доктор філософії з прикладної лінгвістики 
та мовної освіти, філософський факультет Салоницького університету імені 
Аристотеля (Греція); 

– Ошуркевич Н.О., молодший науковий співробітник НДЛ освітології 
(випусковий редактор) (Україна) 
 

• наукового фахового журналу “Неперервна професійна освіта: теорія 
і практика”: 

– Сисоєва С.О., академік-секретар відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, провідний науковий співробітник НДЛ 
освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор, академік НАПН України (головний редактор) 
(Україна); 

– Олексюк О.М., завідувач кафедри теорії та методики музичного 
мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (Україна); 

– Караман С.О., завідувач кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна); 

– Дерека Т.Г., доцент кафедри теорії та методики фізичної культури 
Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С.Макаренка, доктор педагогічних наук, доцент 
(Україна); 

– Мосьпан Н.В., доцент кафедри англійської філології та перекладу 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Павлюк Р.О., заступник директора з науково-методичної та 
навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Бодненко Д.М., доцент кафедри комп’ютерних наук і математики 
факультету інформаційних технологій та управління Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Воротникова І.П., доцент кафедри методики природничо-
математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної 
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освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук (Україна); 

– Крістенсен Маршал, засновник Міжнародної організації Co-Serve 
International, доктор історичних наук, професор (США); 

– Бульвінська О.І., старший науковий співробітник НДЛ освітології 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник (випусковий редактор) (Україна) 
 

• наукового журналу “The Modern Higher Education Review”: 
– Мосьпан Н.В., доцент кафедри англійської філології та перекладу 

Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (головний редактор) (Україна); 

– Кохтамекі Вуокко, доцент факультету менеджменту Університету 
Тампере, доктор наук, доцент (асоційований редактор) (Фінляндська 
Республіка); 

– Желанова В.В., професор кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка,  
доктор педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Бєлєнька Г.В., завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, професор (Україна); 

– Буйницька О.П., завідувач науково-дослідної лабораторії 
інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Варченко-Троценко Л.О., науковий співробітник Центру ІКТ-
компетенцій Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук (Україна); 

– Воєвутко Н.Ю., доцент кафедри педагогіки та освіти факультету 
іноземних мов Маріупольського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна);  

– Клішевич Н.А., директор Інституту людини Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Кузьменко О.М., завідувач науково-методичного центру досліджень, 
наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філософських наук (Україна);  

– Лях Т.Л., доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Павлюк Р.О., заступник директора з науково-методичної та 
навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна);  

– Івашко Олена, викладач Центру іноземних мов Гірничо-
металургійної академії імені Станіслава Сташиця у Кракові, кандидат 
педагогічних наук (Республіка Польща); 
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– Грабовська Барбара, доктор габілітований гуманістичних наук у 
галузі педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах (Республіка Польща); 

– Каміньська Малгожата, директор гімназії при Вищій школі імені 
Павла Влодковіца у Плоцьку, доктор наук (Республіка Польща);  

– Хмєлєвська Марія, декан Педагогічного факультету Вищої школи 
імені Павла Влодковіца у Плоцьку, доктор габілітований гуманістичних наук 
у галузі педагогіки (Республіка Польща); 

– Цай Южуо, доцент Факультету менеджменту Університету Тампере, 
доктор наук, доцент (Фінляндська Республіка);  

– Шафранська-Гайдзіка Анна, доктор габілітований гуманістичних 
наук в галузі педагогіки, Сілезький університет в Катовіцах (Республіка 
Польща);  

– Шумілова Юлія, науковий співробітник Групи досліджень вищої 
освіти Факультету менеджменту Університету Тампере (випусковий 
редактор) (Фінляндська Республіка); 

–  Грищук Юлія, науковий співробітник НДЛ освітології Київського 
університету імені Бориса Грінченка (випусковий редактор) (Україна). 

 
9. Рекомендувати до друку: 
– монографію “Тексти по колу: пізнати Себе в Іншому” (автор: 

О.В.Гальчук, д. філол. н., доцент). Рецензенти: А.О.Ткаченко, професор 
кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філологічних наук, професор;  О.В.Харлан,  завідувач 
кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного 
літературознавства Факультету філології та соціальних комунікацій 
Бердянського державного педагогічного університету, доктор філологічних 
наук, професор. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– колективну монографію “Видавнича діяльність в умовах розвитку 

новітніх технологій: вивчення запиту фахівців” (автори: Л.Г.Масімова, 
І.Ю.Афанасьєв, Н.М.Базелюк та ін.). Рецензенти: Т.С.Крайнікова, професор 
кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор наук 
із соціальних комунікацій, доцент; О.В.Тріщук, завідувач кафедри 
видавничої справи та редагування Видавничо-поліграфічного інституту 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор; О.В.Воскобойнікова-Гузєва, завідувач кафедри бібліотекознавства 
та інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук 
із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
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– колективну монографію “Історичні джерела в українському 
інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація” (за 
ред. О.О.Салати, д. іст. н., професора). Рецензенти: С.В.Бережна, проректор з 
навчально-виховної роботи Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С.Сковороди, доктор філософських наук, кандидат 
історичних наук, професор; М.А.Журба, завідувач кафедри історії та 
археології слов’ян Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, доктор історичних наук, професор; Ф.Л.Левітас, завідувач 
кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної 
історичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
історичних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– навчальний посібник “Методика викладання музичних дисциплін у 

вищій школі” (автори: О.М.Олексюк, д. пед. н., проф.; Л.А.Бондаренко, 
к. пед. н.). Рецензенти: О.П.Щолокова, завідувач кафедри педагогіки 
мистецтва та фортепіанного виконавства Факультету мистецтв імені 
Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; В.Ф.Черкасов, 
завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Мистецького 
факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– навчальний посібник “Спортивна медицина з основами медичних 

знань”, 3-тє вид. (укладач: М.Ф.Хорошуха, д. пед. н., доц.). Рецензенти: 
Л.В.Подрігало, завідувач кафедри гігієни та фізіології людини Харківської 
державної академії фізичної культури, доктор медичних наук, професор; 
Є.Л.Михалюк, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного 
університету, доктор медичних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– збірник наукових праць “Київські історичні студії”, 2018 р., №2(7) 

(головний редактор: В.О.Щербак, доктор історичних наук, професор).  
Видання здійснити за кошти Університету. 
 

– збірник наукових праць “Літературний процес: методологія, імена, 
тенденції”, 2018 р., №12 (головний редактор: І.Є.Руснак, доктор філологічних 
наук, професор). 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, 2018 р., 

№4(63) (головний редактор: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, 
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професор, академік НАПН України). Рецензенти: Н.В.Мосьпан, доцент 
кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; С.О.Караман, 
завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 

– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2018 р., №5 (157) (гол. ред.: 
В.С.Білецький, д. тех. н., професор; О.С.Александрова, д. філос. н., проф.). 

Видання здійснити за кошти авторів. 
 

– електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище 
сучасного університету”, 2018 р., №5 (головний редактор: Н.В.Морзе, доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

 
10.1. Затвердити кандидатури голів екзаменаційних комісій зі 

встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог 
освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 
рівнем магістр в Університеті на 2018 р.: 

– А.О.Ткаченка, професора кафедри теорії літератури, 
компаративістики і літературної творчості Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктора філологічних наук, професора, 
(спеціальність: 035 Філологія, 035.01 українська мова та література; освітня 
програма: літературна творчість); 

– Л.Г.Шемаєвої, завідувача відділу фінансової безпеки Національного 
інституту стратегічних досліджень, доктора економічних наук, професора 
(спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня 
програма: фінанси та кредит). 

 
10.2. Змінити календарний термін навчання за спеціальністю 

281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійної програми 
“Державне управління” з 30 місяців на 16 місяців. 

 
10.3. Рекомендувати до друку Програму навчальної дисципліни 

“Інклюзивна освіта”. 
 
10.4. Придбати службовий автомобіль за кошти спеціального фонду 

Університету. 
 
10.5.1. Закрити науковий журнал “Неперервна освіта: акмеологічні 

студії” (співзасновники: Київський університет імені Бориса Грінченка та 
Всеукраїнської громадської організації “Українська академія акмеології”), у 
зв’язку з невідповідністю складу редакційної колегії вимогам п.6 Порядку 
формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого 
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наказом МОН України від 15.01.2018 р. №32, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06 лютого 2018 р. за №148/31600, згідно з рішенням 
загальних зборів Української академії акмеології від 28.11.2018 р. (протокол 
№1). 

10.5.2. Підготувати документи щодо скасування свідоцтва про 
державну реєстрацію наукового журналу “Неперервна освіта: акмеологічні 
студії” та повідомити відповідні органи. 

Відповідальні: Т.С.Опришко, В.М.Гладкова 
Термін виконання: до 15.01.2019 р.  
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