
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 
від 22 листопада 2010 р. 

 Заслухавши й обговоривши Концепцію розвитку навчально-наукових 
структурних підрозділів Університету: Гуманітарного інституту, Інституту 
лідерства та соціальних наук, Вчена рада ухвалила: 
1. Схвалити Концепцію розвитку Гуманітарного інституту та Інституту 
лідерства та соціальних наук. 
Розробити План реалізації Концепції розвитку Гуманітарного інституту, Інституту 
лідерства та соціальних наук і затвердити на засіданнях вчених рад інститутів. 

Відповідальні: К.О.Линьов  
  О.Є. Бондарева 
Термін виконання: до 20.01.2011 р. 

2.Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри філософії, Вчена рада 
ухвалила: роботу завідувача кафедри філософії Лозко Галини Сергіївни, доктора 
філософських наук, доцента оцінити як __________ (задовільну/незадовільну). 
2.1. Розробити тематику наукових досліджень викладачів кафедри у контексті 
нової загальноуніверситетської науково-дослідної теми. 

Відповідальна: Лозко Г.С. 
Термін виконання: грудень 2010 року 

2.2. Підготувати науково-методичний посібник для аспірантів спеціальності 
«Соціальна філософія та філософія історії».  

Відповідальні: Лозко Г.С., 
   Стадник М.М. 

Термін виконання: квітень 2011 року 
2.3.  Розробити навчально-методичні комплекси для забезпечення курсів   за 

вибором студентів (у т.ч. в дистанційному форматі). 
Відповідальна: Семчук Н.І. 
Термін виконання: 15.01.2011 р. 

2.4. Налагодити наукове співробітництво кафедри філософії з Інститутом філософії 
імені Г.С. Сковороди НАН України та кафедрами філософії і культурології 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Відповідальна: Г.С.Лозко 
Термін виконання: 15.12.2010 р. 

2.5. Забезпечити підвищення кваліфікації і стажування науково- педагогічних 
працівників, які викладають дисципліни філософського циклу. 
                                                              Відповідальна: Лозко  Г.С. 
                                                             Термін виконання: лютий / травень 2011р. 
2.6. Підготувати і провести науково-методологічний семінар «Методологічні 
засади сучасних соціально-філософських та гуманітарних досліджень» для членів 
професорсько-викладацького колективу Гуманітарного інституту.  
                                                            Відповідальна: Лозко Г.С. 
      Термін виконання: квітень/травень 2011р. 
2. Інформацію О.Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, доцента, проректора 
з науково – методичної та навчальної роботи про працевлаштування випускників 
Університету взяти до уваги. 
4. Схвалити проект Положення про перезарахування навчальних дисциплін 
(модулів) та визначення академічної різниці у запропонованій редакції. 



5. Інформацію М.В. Сороки, кандидата педагогічних наук, доцента, вченого 
секретаря спеціалізованої вченої ради К 26. 133.01 про діяльність спеціалізованої 
вченої ради у 2009-2010 рр. взяти до уваги. 
6. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України, Головним 
управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) про відкриття докторантури зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 
      Відповідальні: Л. Л. Хоружа  

      О. В. Караман 
      О. Ю. Грипас 

      Термін виконання: до 10.12 2010 р. 
7. Інформацію В.В. Соломатової, кандидата історичних наук, доцента, проректора 
науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи та               О.П. Турунцева, 
проректора з організаційних питань та адміністративно-господарської роботи, про 
соціально-педагогічну підтримку студентів та культурно-дозвіллєву роботу в 
гуртожитку Університету взяти до уваги.  
7.1. Відділам виховних технологій інститутів, Університетського коледжу, 
призначити відповідальних за роботу в гуртожитку з метою патронату та надання 
допомоги в адаптації до специфічних умов проживання в гуртожитку іногороднім 
студентам, студентам соціальних категорій. 
      Відповідальні: В.В. Соломатова 

завідувачі відділів виховних технологій 
інститутів та Університетського коледжу  
Термін виконання: до 01.12.2010 р. 

7.2. Розробити комплексну програму заходів щодо оптимізації соціально-
гуманітарної роботи у гуртожитку. 

Відповідальні:    В.В. Соломатова 
         О.П.Турунцев 
 В.Войсевич    

Термін виконання: січень 2011 р. 
7.3. Взяти під контроль роботу охорони приміщення гуртожитку. 

Відповідальні: О.П.Турунцев 
7.4. Ввести до штатного розпису гуртожитку посаду вихователя – психолога. 
      Відповідальні: В. О. Огнев’юк, 
         Ю. О. Даценко 
      Термін виконання: з 01.01.2011 р. 
8. Схвалити індикатори для обрахування рейтингу для оцінювання діяльності 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників університету у 2010-2011 
навчальному році. 
9. Присвоїти   звання «Почесний професор Київського університету імені Бориса 
Грінченка» Кутузову Олександру Геннадійовичу, доктору педагогічних наук, 
професору, ректору Московського гуманітарного педагогічного інституту за 
особистий внесок у розвиток міжвузівських зв’язків – Московського гуманітарного 
педагогічного інституту (Російська Федерація) та Київського університету імені 
Бориса Грінченка (Україна),  налагодження навчально-наукового співробітництва 
та реалізацію освітніх проектів. 
10. Відрахувати зі складу аспірантів за невиконання індивідуальних планів: Сісея 
Мохамеда С. (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика навчання; науковий 



керівник Л.Л. Хоружа), Перепельченко Оксану Володимирівну  (спеціальність 
07.00.01 – історія України; науковий керівник О.І. Бонь), Башняніну Ілону Ігорівну 
(спеціальність 07.00.01 – історія України; науковий керівник Ф.Л. Левітас). 
11. Схвалити зміни і доповнення до Положення про бібліотеку Київського 
університету імені Бориса Грінченка згідно з додатком № 1. 
12. Схвалити проект Положення про щорічний Конкурс наукових робіт працівників 
Київського університету імені Бориса Грінченка на здобуття премії імені Бориса 
Грінченка в запропонованій редакції. 
13. Нагородити нагрудним знаком «За особистий внесок у розвиток Університету»: 
Маруненко Ірину Михайлівну, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача 
кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки 
– за багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність; Гейхман Зою Леонідівну, 
заступника директора з навчально-методичної роботи Університетського коледжу 
– за багаторічну плідну педагогічну діяльність. 
14. Схвалити до друку рукописи: 

� навчально-методичного посібника  «Навчання у початковій школі 
як цілісний творчий процес: теорія і практика» (автори: Бондар 
В. І., Волинець К. І., Дубовик С. Г., Кочерга О. В., Мартиненко С. М., 
Митник О. Я., Науменко В. О.; за загал. ред. Бондаря В. І.). 
Рецензенти: Лещенко М. П., д. пед. н., проф., завідувач кафедри 
педагогіки Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка; Севастюк М. С., к. пед. н., доцент кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання Інституту педагогіки та психології 
НПУ імені М.П. Драгоманова. 

� хрестоматії з дитячої літератури «Дитяча література. Твори 
українських письменників II половини XX –поч. XXI ст.» для 
студентів педагогічних коледжів, інститутів, університетів (автор-
упорядник: Богданець-Білоскаленко Н.І.) Рецензенти: Попова Л.Б., к. 
пед.н., кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти 
Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка; 
Волошук Л. В., к. філол. н., доцент кафедри української літератури, 
компаративістики і соціальних комунікацій, заступник директора 
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. 

 
 

 


