
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 22 вересня 2011 року
1. Інформацію про результати вступної кампанії до ВНЗ України 2011 року за 
даними інформаційної системи «Конкурс» взяти до уваги.

2. Схвалити Концепцію створення Київської алеї просвітителів.
2.1.Створити робочу групу для реалізації Концепції створення Київської алеї 
просвітителів.

Відповідальна: Л. Л. Хоружа
Термін виконання: до 05.10.2011р.

3. Інформацію Н. В. Морзе, доктора педагогічних наук, професора, члена –
кореспондента  НАПН  України,  проректора  з  інформатизації  навчальної, 
наукової  та  адміністративної  діяльності,  про  Програму  інформатизації 
Університету на 2011-2015рр. взяти до уваги.
3.1. Схвалити Програму інформатизації Університету на 2011-2015рр.
3.2. Розробити план реалізації Програми Інформатизації.

Відповідальна: Н. В. Морзе
Термін виконання: 20.10. 2011р.

3.3. Обговорити Програму інформатизації та відповідний план її реалізації на 
розширених  засіданнях  вчених  рад  інститутів  Університетів  за  участі 
проректора  з  інформатизації  навчальної,  наукової  та  адміністративної 
діяльності професора Н. В. Морзе.

Відповідальна: Н.В. Морзе
Термін виконання: до 10.11.2011р. 

4. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування:
1)
2)
3)

4.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування щодо присвоєння вчених звань професора та доцента.
4.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України про присвоєння Лозовій Ользі Миколаївні, доктору психологічних 
наук,  доценту,  вченого  звання  професора  кафедри  практичної  психології; 
Бітківській Галині  Володимирівні,  кандидату педагогічних наук,  вченого 
звання  доцента  кафедри теорії,  історії  та  методики викладання  зарубіжної 
літератури;  Вишницькій  Юлії  Василівні,  кандидату  філологічних  наук, 
вченого  звання  доцента  кафедри  теорії,  історії  та  методики  викладання 
зарубіжної  літератури;  Вінніковій  Наталії  Миколаївні,  кандидату 
філологічних наук, вченого звання доцента кафедри української літератури, 
компаративістики  і  соціальних  комунікацій;  Якубі  Валентині 
Володимирівні,  кандидату  філологічних  наук,  вченого  звання  доцента 



кафедри  англійської  філології;  Красовській  Інні  Валеріївні,  кандидату 
філологічних  наук,  вченого  звання  доцента  кафедри  англійської  філології; 
Чалій Юлії Петрівні, кандидату філологічних наук, вченого звання доцента 
кафедри перекладу;  Саєвич Ірині Георгіївні, кандидату філологічних наук, 
вченого  звання  доцента  кафедри  української  мови  та  методики  навчання; 
Буйницькій Оксані Петрівні, кандидату педагогічних наук, вченого звання 
доцента кафедри інформатики.

Відповідальна: О. В. Караман
Термін виконання: до 05.10.2011 р.

5. Заслухавши й обговоривши звіт завідувача кафедри анатомії і  фізіології 
людини, Вчена рада ухвалила: роботу завідувача кафедри анатомії і фізіології 
людини Маруненко Ірини Михайлівни, кандидата біологічних наук, доцента 
оцінити як __________ (задовільну/незадовільну).

5.1. Зміцнити якісний склад кафедри шляхом запрошення  у штат докторів та 
кандидатів біологічних і медичних наук.

Відповідальні: В. О. Огнев’юк 
          Ю. О. Даценко

Термін виконання: упродовж 2012-2013н.р.
5.2. Розробити методичне забезпечення закріплених за кафедрою дисциплін 
для спеціальності «Корекційна освіта».

Відповідальні: О. Б. Жильцов
О. В. Леонтьєва
І. М. Маруненко 

Термін виконання: 2012-2013 н.р.
5.3.  Для  проведення  психофізіологічних  досліджень  під  час  лабораторних 
занять  та  виконання  наукових  робіт  студентів  обладнати  апаратурою 
лабораторію психофізіології.

Відповідальні: О. В. Безпалько
І. М. Маруненко 

Термін виконання: 2012-2014 рр.

6.  Клопотатися  перед  Головним  управлінням  освіти  і  науки  м.  Києва 
виконавчого органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної 
адміністрації) та МОН, молоді та спорту України  про відкриття аспірантури 
з наукових спеціальностей: 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології 
в освіті; 07.00.02 – всесвітня історія (на постійній основі).

Відповідальні: Л. Л. Хоружа
      О. В. Караман

Термін виконання: до 05.10.2011 р.
7. Схвалити до друку рукописи:

− монографії «Формування професійної компетентності сучасного вихователя 
дошкільного навчального закладу» (автор:  Г. В. Бєленька, канд. пед.н. 
доцент). Рецензенти: Е. С. Вільчковський, д.пед.н.,  проф., член-



кореспондент  НАПН  України;  З. Н.  Борисова   д.  пед.  н., 
професор  НПУ  імені  М.П.Драгоманова;  Т. О.  Піроженко,  д. 
психол. н., проф., завідувач лабораторії психології  дошкільника 
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

− монографії «Методологія психосемантичних досліджень етносу» 
(автор:  О. М.  Лозова,  д.  психол.  н.,  доцент).  Рецензенти: 
М. І.  Найдьонов,  д.психол.н.,  провідний науковий співробітник 
лабораторії  моніторингу  суспільно-політичних  процесів 
Інституту  соціальної  та  політичної  психології  НАПН  України; 
А. М.  Грись,  к.  психол.  наук,  старший  науковий  співробітник 
лабораторії  психології  соціально  дезадаптованих  неповнолітніх 
Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; 

− збірника  наукових  праць  «Педагогічна  освіта:  Педагогіка. 
Психологія» / Редкол. Огнев’юк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л. – К: 
Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011 - № 15 (2) – 100с.

−
8.  Інформацію Н. В.  Морзе,  доктора педагогічних наук,  професора,  члена-
кореспондента  НАПН  України,  про  науково-методичний  журнал 
«Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» / гол. ред. 
Н. В. Морзе, який унесено до Додаткового списку фахових видань у галузі 
педагогічних наук ( бюлетень ВАК України №7, 2007, с.5) взяти до уваги.


	Відповідальна: О. В. Караман

