
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
розширеного засідання Вченої ради

 від 27 червня 2013 року

1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування.
1.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування  щодо  присвоєння  вченого  звання  доцента  кафедри  історії 
України  Інституту  суспільства  –  Михайловському  Віталію Миколайовичу, 
кандидату історичних наук.
1.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про 
присвоєння Михайловському Віталію Миколайовичу, кандидату історичних 
наук вченого звання доцента кафедри історії України Інституту суспільства.

2 Відповідальні: Л.Л. Хоружа
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Термін виконання: до 05.07. 2013 р.

2. Звіти проректорів за напрямами діяльності у 2012/2013 навчальному році:
− Жильцова  Олексія  Борисовича,  кандидата  педагогічних  наук, 

доцента, проректора з науково-методичної та навчальної роботи;
− Морзе Наталії Вікторівни, доктора педагогічних наук, професора, 

члена-кореспондента НАПН України, проректора з інформатизації 
навчально-наукової та управлінської діяльності;

− Хоружої  Людмили  Леонідівни,  доктора  педагогічних  наук, 
професора, проректора з наукової роботи;

− Бєлофастової  Таїсії  Юріївни,  кандидата  педагогічних  наук, 
доцента,  проректора  з  науково-педагогічної  та  соціально-
гуманітарної роботи;

− Турунцева  Олександра  Петровича,  проректора  з  організаційних 
питань та адміністративно-господарської роботи – затвердити.

2.1. Передбачити в планах діяльності структурних  підрозділів Університету 
на 2013/2014 н.р.  висловлені  пропозиції  з  навчально-методичної,  наукової, 
соціально-гуманітарної  роботи,  інформатизації  навчально-наукової  та 
адміністративної діяльності.

3.  Нагородити  Медаллю  Бориса  Грінченка  –  Омельченка  Олександра 
Олександровича,  радника  голови  Верховної  Ради  України,  Героя  України, 
кандидата  технічних  наук  за  особистий  внесок  у  створення  та  розвиток 
Київського університету імені Бориса Грінченка.

4. Схвалити до друку рукописи:
4.1.  Науково-методичного щорічника “Освітологія” № 1, 2013 р. / За ред. 
В.О.  Огнев’юка,  Т.  Левовицького,  С.О.  Сисоєвої.  Рецензенти: 
О.В. Безпалько, д.пед.н., проф., директор Інституту психології та соціальної 
педагогіки;  Н.А.  Побірченко,  д.психол.н.,  проф.,  провідний  науковий 



співробітник  НДЛ  освітології  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка.

Видання  рукопису  здійснити  за  кошти  благодійного  фонду  імені 
А.С.Макаренка

4.2. Навчального посібника “Reading and translating US women drama 
(Читаємо  та  перекладаємо  жіночу  драматургію  США)” 
(автор:  А.В.  Гайдаш,  к.філол.н.).  Рецензенти:  Н.О.  Висоцька,  д.філол.н., 
проф.,  завідувач  кафедри  теорії  та  історії  світової  літератури  Київського 
національного  лінгвістичного  університету;  М.М.  Шимчишин,  д.філол.н., 
доцент кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного 
університету; Н.Ф. Гладуш, к.філол.н.,  проф., завідувач кафедри перекладу 
Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Видання рукопису здійснити за кошти автора.

4.3. Навчального  посібника «Теорія  та  практика  графіки»  для 
магістрів  вищих  навчальних  закладів  спеціальностей  «Дизайн», 
«Образотворче  мистецтво»  (автор:  А.А.  Поліщук).  Рецензенти: 
Ю.Л.  Афанасьєв,  д.філософ.н.,  проф.,  завідувач  кафедри  образотворчого 
мистецтва  та  дизайну  Інституту  мистецтв;  Г.М.  Юхименець,  к.мистецтв., 
доц.,  завідувач  Відділу  образотворчих  мистецтв  Національної  бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.

4.4.  Навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів 
«Всесвітня  історія.  Історія  середніх  віків»  (автори:  І.М.  Ліхтей  к.і.н., 
Г.М  Надтока,  д.і.н.,  В.Ю.  Король,  д.і.н.,  В.Г.  Меша  д.і.н.).  Рецензенти: 
Рецензенти: О.І.Уткін,  д.і.н.,  професор,  завідувач  кафедри  історії 
Міжнародного  Соломонового  університету;  В.М.Скляр,   д.і.н.,  професор, 
завідувач  кафедри  історії  науки  і  техніки  Харківського  національного 
політехнічного  університету;  І.Я.Тодоров,   д.і.н.,  професор  кафедри 
міжнародних відносин Донецького національного університету.

Видання рукопису здійснити за кошти Університету.


