
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

від 27 жовтня 2011 року

1. Інформацію  О.Б.  Жильцова,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента, 
проректора  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи,  про  результати 
анкетування  студентів  Університету  «Портрет  першокурсника» взяти  до 
уваги.
1.1. Роздати директорам інститутів матеріали проведеного анкетування з 
метою врахування його результатів для оптимізації навчально-виховного 
процесу та проведення профорієнтаційної роботи в Університеті.

Відповідальні: О.Б. Жильцов
О.В. Леонтьєва
Термін виконання: 10.11.2011р.

2.   Доопрацювати  плани  профорієнтаційної  роботи  навчально-наукових 
структурних підрозділів Університету.

Відповідальні: О. В.Безпалько 
О. Є. Бондарева 
К. О. Линьов 
В. І. Юрченко 
К. Ю Бацак
М. В. Сорока
Термін виконання: 12.11.2011р.

2.1. Подати В НМЦ кредитно-модульного навчання та моніторингу якості 
освіти доопрацьовані плани профорієнтаційної роботи навчально-наукових 
структурних підрозділів Університету до 15.11.2011 року.

Відповідальний: О. Б. Жильцов 

3. Схвалити проект Положення про електронний навчальний курс.
3.1.  Розробити  комплекс  заходів  для  створення  та  впровадження  в 
навчальний процес сертифікованих електронних навчальних курсів.

Відповідальна: Н. В. Морзе
Термін виконання: до 01.12.2011р.

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 Семчук Надії Іванівні,  кандидату філософських 
наук,  вченого  доцента  кафедри  філософії  Гуманітарного  інституту; 
Вакуліч  Тетяні  Михайлівні,  кандидату  психологічних  наук,  вченого 



звання  доцента  кафедри  практичної  психології  Інституту  психології  та 
соціальної педагогіки.

Відповідальна: О. В. Караман
Термін виконання: до 05.11.2011 р.

5.  Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України,  Головним  управлінням  освіти  і  науки  виконавчого  органу 
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  про 
відкриття докторантури зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

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

Термін виконання: до 05.11.2011р.
6.  Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України,  Головним  управлінням  освіти  і  науки  виконавчого  органу 
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації) про 
перереєстрацію  спеціалізованої  вченої  ради  К  26.133.02  з  наукових 
спеціальностей 07.00.01 – історія України, 07.00.02 – всесвітня історія.

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

Термін виконання: до 05.11.2011р.
7. Подати клопотання до Міністерства  освіти і  науки,  молоді  та спорту 
України  щодо  внесення  видання  «Літературний  процес:  методологія, 
імена,  тенденції» до Переліку фахових наукових видань,  в  яких можуть 
публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата філологічних наук.

Відповідальні: О.Є. Бондарева
     О. В. Караман

Термін виконання: до 10.11.2011р.
8.  Затвердити науково-дослідну  тему  Гуманітарного  інституту  у 
формулюванні:  «Мова,  література,  переклад:  від  дескриптивних  до 
системно-структурних досліджень» та відповідні документи для подання 
до Державного реєстру.
9.  Схвалити  Лист  –  подання  та  відповідні  документи  щодо  висунення 
підручника «Зарубіжна література» для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – 
К.:  Грамота,  2009.  –  304с.:іл.  (автор  Ю. І.  Ковбасенко,  кандидат 
філологічних  наук,  професор)  на  здобуття  Державної  премії  України  в 
галузі  науки  і  техніки  2012  року  згідно  з  інструкцією  Комітету  з 
Державних премій України.
9.1.  Клопотатися  перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України про присудження підручнику  «Зарубіжна література» для 9 кл. 
загальноосвіт.  навч.  закл.  –  К.:  Грамота,  2009.  –  304с.:іл.  (автор  Ю. І. 
Ковбасенко,  кандидат  філологічних  наук,  професор)  Державної  премії 
України в галузі науки і техніки 2012 року.
10. Схвалити до друку рукописи:

− науково-методичного  журналу  «Неперервна  освіта:  теорія  і 
практика». – 2011.– Випуск 1.– 204с. (головний редактор С. О. 



Сисоєва).  Рецензенти:  Н. А.  Побірченко,  д.психол.н.,  проф., 
провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського 
університету імені Бориса Грінченка; С. О. Караман, д.пед.н., 
проф.,  завідувач  кафедри  української  мови  та  методики 
навчання Київського університету імені Бориса Грінченка.

− навчального  посібника  «Test  your  vocabulary  and  grammar» 
(«Перевір  знання  лексики  та  граматики»)  для  студентів,  які 
навчаються  за  напрямом  6.010102  Початкова  освіта. 
Спеціалізація:  англійська  мова  (автор-упорядник:  І. П. 
Сінельник).  Рецензенти:  А. К.  Карпусь,  к.філол.н.,  доцент 
кафедри  німецької  філології  Київського  національного 
лінгвістичного  університету;  Д. В.  Ольшанський,  к.пед.н., 
доцент  кафедри  англійської  мови  Київського  університету 
імені Бориса Грінченка.

− навчально-методичного  посібника  «Гра  та  казка  у 
математичній  підготовці  дітей  дошкільного  віку»  (автори: 
Н. В.  Кудикіна,  С. А.  Васильєва,  О. В.  Коваленкова ). 
Рецензенти: Г. С. Тарасенко, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 
педагогіки  і  методики  початкового  навчання  Вінницького 
педагогічного  університету;  Т. М.  Степанова,  к.пед.н.,  доц., 
завідувач  кафедри  дошкільної  освіти  Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського.


	Відповідальна: О. В. Караман

