
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 30 серпня 2018 року 
 
 
1. Схвалити актуальні завдання Вченої ради Університету на          

2018-19 н. р., зокрема: 
1.1. Залучати всіх членів Вченої ради до роботи у постійних та 

тимчасових комісіях і робочих групах для вивчення й підготовки окремих 
питань на розгляд Вченої ради Університету (на виконання п.3.25 Положення 
про Вчену раду Університету). 

 
1.2. Систематично заслуховувати звіти керівників освітніх програм 

про перебіг їх реалізації та приймати відповідні рішення щодо удосконалення 
відповідних програм з метою модернізації системи підготовки фахівців, 
оновлення змісту і форм підготовки відповідно до викликів часу. 

 
1.3. Прийняти необхідні рішення щодо здійснення якісної процедури 

акредитації магістерських освітніх програм з метою отримання права 
видавати дипломи державного зразка. 

 
1.4. Запровадити розгляд звітів про проміжні/кінцеві результати 

наукових досліджень на підставі відповідних рекомендацій кафедр/НДЛ та 
вчених рад інститутів/факультетів (наказ Університету від 14.05.2018 р. 
№319 “Про затвердження Порядку планування, моніторингу та звітування 
про результати реалізації наукових досліджень в Університеті”). 

 
1.5. Ініціювати членами Вченої ради Університету запрошення 

професорів, провідних вчених для наукових виступів на засіданнях Вченої 
ради з подальшим обговоренням. 

 
2. Інформацію В.О.Огнев’юка, голови Вченої ради, ректора, доктора 

філософських наук, професора, академіка НАПН України, щодо ситуації, яка 
склалася довкола будівництва гуртожитку на бульварі І. Шамо, 18/2 взяти до 
відома. 

3.1. Інформацію О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та 
навчальної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, щодо підсумків 
вступної кампанії 2018 року взяти до відома. 

 
3.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів / 

факультетів та педагогічної ради Університетського коледжу результати 
вступної кампанії 2018 року. 

Відповідальні:  
директори інститутів/коледжу, 
декани факультетів, завідувачі кафедр. 
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Термін виконання: до 01.10.2018 р. 
 
3.3. Розробити план профорієнтаційної роботи кожного структурного 

підрозділу на 2018-19 н. р. 
      Відповідальні: 

директори інститутів/коледжу, 
декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін виконання: до 15.10.2018 р. 

 
3.4. Розробити рекламні матеріали для проведення вступної кампанії у 

2018-19 н. р. 
      Відповідальна: Т.О.Даценко.  

Термін виконання: до 01.11.2018 р. 
 
4. Затвердити Положення про адаптацію новопризначених науково-

педагогічних працівників Університету, з урахуванням доповнень та 
уточнень. 

 
5. Реорганізувати науково-методичний центр інклюзивної освіти 

Інституту післядипломної педагогічної освіти у НМЦ “Ресурсний центр 
підтримки інклюзивної освіти”. 

 
6. Відповідно до п.42 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах), затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 
України від  23 березня 2016 р. №261 та п.2.12 Положення про підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Університеті (наказ від 17.10.2016 №551 з доповненнями, внесеними згідно з 
наказом від 04.04.2017 №229), на підставі висновків кафедр зарахувати 
вступників до докторантури Університету з 01 вересня 2018 р. і призначити 
їм наукових консультантів (згідно з додатком).  

 
7. Рекомендувати до опублікування: 
− монографію “Педагогічна і просвітницька діяльність Марії 

Грінченко (1863-1928)” (автор: М.В.Лашко, к. пед. н.). Рецензенти: 
І.В.Зайченко, професор кафедри педагогіки Київського національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор 
педагогічних наук, професор; О.О.Кравченко, декан факультету соціальної та 
педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент. 

Видання здійснити частково за кошти Університету. 
 
− електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 

2018 р., №3-4 (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН 
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України). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії 
педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор; С.О.Караман, завідувач 
кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 
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