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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

 від 06 червня 2013 року 

 

1. Інформацію президента Студентського парламенту Університету, 

Григорук Анастасії, про результати звітно-виборчої конференції 

студентів Університету взяти до уваги. 

Заслухавши й обговоривши звіт про роботу завідувача кафедри фізичної 

культури та спортивної майстерності Гуманітарного інституту, Вчена рада 

ухвалила: 

2.1. Роботу завідувача кафедри фізичної культури та спортивної 

майстерності Диби Тетяни Григорівни, кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту, доцента, оцінити як ____________. 

2.2.   Підвищувати показники кадрового складу кафедри фізичної культури та 

спортивної майстерності шляхом підготовки співробітниками 

докторських і кандидатських дисертацій. 

Відповідальна: Т.Г.Диба 

Термін виконання: до 2017 року 

2.3. Доопрацювати зміст електронних навчальних курсів з дисциплін 

кафедри, що розробляються. 

Відповідальна: Т.Г. Диба 

   У.В. Корнійко 

Термін виконання: до 01.01 2015 р. 

2.4. Налагодити міжнародну співпрацю з вишами Росії, Литви, Польщі за 

напрямом підготовки «фізичне виховання» з метою підвищення рівня 

наукового та навчально-методичного рівня  викладачів і студентів. 

Відповідальні: Т.Г.Диба 

  Т.В.Нестерова 

Термін виконання: до 31.05.2014 р. 

 

3. Інформацію Л.Л. Хоружої, доктора педагогічних наук, професора, 

проректора з наукової роботи, про ефективність діяльності науково-

дослідних лабораторій Університету взяти до уваги і врахувати висловлені 

пропозиції у подальшій роботі. 

 

Заслухавши й обговоривши інформацію про підсумки Міжнародної 

активності Київського університету імені Бориса Грінченка за 2012-2013 рр. 

(доповідач - завідувач НДЛ міжнародних проектів Г.В.Вдовиченко), Вчена 

рада ухвалила: 

4. Інформацію про підсумки Міжнародної активності Київського 

університету імені Бориса Грінченка за 2012-2013 рр. взяти до уваги. 

4.1. Затвердити такі пріоритетні напрямки міжнародної активності 

університету на 2013-2014рр. : 

 Розвиток академічної мобільності; 

 Розширення практики участі Університету в міжнародних 

проектах, програмах;  



 2 

 Участь Університету в діяльності міжнародних асоціацій: 

Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації 

університетів, Європейської асоціації освіти дорослих; 

 Встановлення, підтримка, розвиток партнерських зв’язків із 

міжнародними інституціями в Україні і закордоном. 

4.2. Забезпечити виконання Договорів про міжнародне співробітництво, 

зокрема, призначити відповідальних осіб за формування та 

впровадження щорічного плану діяльності в рамках підписаних 

Договорів. 

 Відповідальна: Г.В. Вдовиченко 

Термін виконання: до 01.10.2013р.  

4.3. Вивчити можливість та подати пропозиції щодо запровадження 

програми подвійних дипломів із університетами-партнерами. 

Відповідальна: Г.В. Вдовиченко 

Термін виконання: до 01.05.2014р.  

4.4. Відстежувати тенденції  у реструктуризації програм Європейської 

Комісії та визначити аспекти можливої участі Університету в новій 

програмі «Еразмус для всіх».  

Відповідальна: Г.В. Вдовиченко 

Термін виконання: упродовж 

навчального року 

 

5. Інформацію Н.М. Дикої, кандидата педагогічних наук, доцента, вченого 

секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.133.05 про діяльність 

спеціалізованої вченої ради з урахуванням визначеної ВАК України її 

каденції взяти до уваги. 

5.1. Інформацію Л.М. Подшивайлової, кандидата психологічних наук, 

доцента, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 26.133.04 про 

діяльність спеціалізованої вченої ради з урахуванням визначеної ВАК 

України її каденції взяти до уваги. 

6. Клопотатися перед МОН України про перереєстрацію спеціалізованої 

вченої ради К 26.133.04  та розширення наукових спеціальностей із захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. 

       Відповідальні: Л.Л. Хоружа 

         О.В. Караман 

       Термін виконання: до 15 06.2013 р. 

7. Клопотатися перед МОН України та Департаментом освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської 

державної адміністрації) про відкриття докторантури зі спеціальності 

10.02.15 – загальне мовознавство. 

Відповідальні: Л.Л. Хоружа 

         О.В. Караман 

       Термін виконання: до 15 06.2013 р. 

8.  Схвалити запропоновані доповнення, зміни та уточнення до тексту 

Положення про щорічний Конкурс наукових робіт на здобуття премії імені 

Бориса Грінченка: 
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Додати пункт: 2.4. у формулюванні: Конкурс проводиться у двох 

номінаціях: “Наукові монографії” та “Підручники, навчальні (навчально-

методичні) посібники для вищих навчальних закладів”. 

Замінити пункти: 

3.1. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені машинописним 

способом за допомогою комп’ютера на одній сторінці аркуша білого паперу 

формату А 4 (210х297 мм). Шрифт Times New Roman текстового редактора Word 

розміру 14 у півтора міжрядкового інтервалу. Береги: верхній, нижній – 20 мм, 

правий – 15 мм, лівий – 30 мм. Щільність друкованого тексту повинна бути 

однаковою. Література оформляється відповідно до наказу ВАК України від 

26.01.2008 № 63. 

3.2. Обсяг роботи – необмежений. Якщо основний текст перевищує 30 

сторінок, то до такої роботи додається її реферат (обсягом до 10 сторінок). 

Пунктом:  

3.1. На Конкурс подаються видані (не раніше ніж за рік до Конкурсу) 

наукові монографії, підручники, навчальні (навчально-методичні) посібники 

для студентів вищих навчальних закладів. 

Пункт 3.3. пронумерувати 3.2. і подати у такому формулюванні: 

3.2. До роботи додаються:  

– заявка (додаток 1); 

– одна зовнішня рецензія на конкурсну роботу ученого-фахівця (доктора 

наук) із відповідного наукового напряму; 

копія навчального плану (у разі подання підручника, навчального 

(навчально-методичного) посібника); 

– витяг з протоколу Вченої ради Інституту про рекомендацію роботи до 

участі у ІІ етапі Конкурсу. 

Пункт 4.3. подати у такому формулюванні: 

4.3. Роботи оцінюються за рейтинговим принципом у такий спосіб: 

4.3.1. У номінації “Наукові монографії”: 

– актуальність теми дослідження та наукова новизна – 20 балів; 

– характеристика об’єкта, предмета, мети і завдань дослідження – 20 балів; 

– застосування методів, які відповідають сучасним досягненням науки – 

20 балів; 

– належний теоретичний рівень і глибина практичного аналізу проблеми – 

20 балів; 

– можливість практичного використання результатів наукової роботи – 

20 балів; 

– уміння послуговуватися відповідним понятійно-категоріальним апаратом – 

20 балів; 

– разом (максимальна кількість) – 120 балів. 

4.3.2. У номінації “Підручники, навчальні (навчально-методичні 

посібники) посібники для вищих навчальних закладів”: 

– узгодженість змісту посібника з навчальною програмою – 10 балів; 

– наукова коректність викладу матеріалу, повнота розкриття основних 

положень, використання сучасної загальноприйнятої наукової термінології – 

10 балів; 

– реалізація феноменологічного підходу до формування змісту посібника – 

10 балів; 

– герменевтична основа викладу матеріалу – 10 балів; 

– стиль викладу матеріалу та доступність поданої інформації – 10 балів; 
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– реалізація компетентнісного підходу в структурі та змісті посібника – 10 

балів; 

– дотримання основних лінійно-концентричних принципів побудови 

посібників (послідовність, доступність, актуалізація опорних знань) – 10 балів; 

– використання наочності, опорних схем, таблиць тощо – 10 балів; 

– мотивація навчальної діяльності студентів, розвиток інтересу до предмета 

засобами, запропонованими у посібнику – 10 балів; 

– спрямованість посібника на забезпечення самостійної навчальної 

діяльності студентів – 10 балів; 

– інноваційні підходи до викладу й оформлення матеріалу – 10 балів; 

– конкурентоздатність посібника, доцільність його використання в інших внз 

– 10 балів; 

– разом (максимальна кількість) – 120 балів. 

Перевага надається підручникам та навчальним (начально-методичним) 

посібникам, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України. 

Пункт 4.6 подати у такому формулюванні: 

4.6. У кожній номінації визначається по одному переможцю на кожне 

місце. 

 

9. Затвердити тему докторської дисертації Литвин Лілії Володимирівни у 

формулюванні: «Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільного 

закладу у різних федеральних землях Німеччини» на здобуття наукового 

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти. (Науковий консультант: С.О. Сисоєва, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України). 

 

10. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки першого року 

навчання зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті 

 Дудник Ольги Володимирівни у формулюванні: «Застосування 

електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів у підготовці майбутніх 

фахівців бібліотечної справи» на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті. (Науковий керівник: І.І. Юртин, к.фіз-мат. н., доц.). 

 

11.Схвалити такі кандидатури співробітників Університету для вступу до 

аспірантури: 
Наукова спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія 

 Поцелуйко Анатолій Михайлович, викладач циклової комісії викладачів 

суспільних дисциплін і правознавства Університетського коледжу; 

Наукова спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 

 Шинкар Тетяна Юріївна, методист навчального відділу Педагогічного 

інституту; 

Наукова спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 Руднік Юлія Вікторівна, лаборант кафедри іноземних мов і методик 

навчання Педагогічного інститут; 

 Петрик Лада Вікторівна, викладач кафедри  іноземних мов і методик 

навчання Педагогічного інституту; 
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 Шкарбан Людмила В’ячеславівна, старший викладач кафедри початкової 

освіти та методик гуманітарних дисциплін Педагогічного інституту; 

 Тригуб Ілона Іванівна, молодший науковий співробітник НДЛ освітології; 

Наукова спеціальність 19.00.07 – загальна та вікова психологія 

  Левицька Олена Іванівна, лаборант Інституту психології та соціальної 

педагогіки; 

  Павлюк Наталія Василівна, завідувач навчального відділу Педагогічного 

інституту; 

Наукова спеціальність 13.00.05 - соціальна педагогіка 

  Карпович Олена Віталіївна, методист гуманітарного відділу 

Університетського коледжу; 

Наукова спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання (музика) 

  Теряєва Лариса Анатоліївна, викладач циклової комісії музики 

Університетського коледжу. 

 

12. Нагородити нагрудним знаком “За служіння Університету” – Мовчун 

Антоніну Іванівну, завідувача НДЛ грінченкознавства, кандидата 

педагогічних наук, заслуженого вчителя України за особистий внесок у 

розвиток Університету, напряму грінченкознавства та з нагоди 70-ліття від 

дня народження. 

 

13. Схвалити до друку рукописи: 

13.1. Навчального посібника «Педагогічний репертуар для вокальних 

ансамблів (у супроводі фортепіано, бандури») для студентів вищих 

навчальних закладів (укладач: А.І. Мамченко, Народна артистка України, 

проф.). Рецензенти: А.Г. Болгарський, заслужений діяч мистецтв України, 

к.пед.н., проф., заступник проректора-директора Інституту мистецтв НПУ 

імені М.П. Драгоманова; Ю.А. Зільберман, заслужений діяч мистецтв, 

кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор з науково-методичної 

роботи Київського інституту музики ім. Р. Глієра; С.Й. Лісецький, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва 

Інституту мистецтв. 

 Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 

 

13.2. Навчального посібника «Традиційна народна вишивка як складова 

українського одягу (ХХ ст.)» для студентів вищих навчальних закладів 

(автор: А.В. Варивончик, к.мистецтв.). Рецензенти: Р.В.Захарчук-Чугай, д. 

мистецтв., проф., ст. наук. співроб. Інститут народознавства НАН України; 

С.Д. Безклубенко, д. філос. н., проф., проректор з наукової роботи 

Київського національного університету культури і мистецтв; 

Ю.Л.Афанасьєв, д. філос. н., проф., завідувач кафедри образотворчого 

мистецтва та дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 

13.3. Збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Психологія. Педагогіка» / Ред.кол. В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, [та ін.] – К.: 

Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. 

Видання рукопису здійснити за кошти Університету. 


