
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 7 жовтня 2010 року

1.  Інформацію  Віктора  Олександровича  Огнев’юка,  доктора  філософських 
наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, ректора Університету, про 
підписання Великої Хартії Університетів взяти до відома.

1.1.  Схвалити  подання  заявок  на  входження  Університету  до 
європейських  асоціацій:  Європейської  університетської  асоціації  та 
Європейської асоціації освіти дорослих.

1.2.  Схвалити  підписання  угоди  про співробітництво  з  Університетом 
«Данте Аліг’єрі» (Італія, м. Реджіо Калабрія).

2. Затвердити Регламент роботи Вченої ради Університету у запропонованій 
редакції (з урахуванням уточнень і доповнень).

3.  Заслухавши й обговоривши  доповідь Віктора Олександровича Огнев’юка, 
доктора  філософських  наук,  професора,  члена-кореспондента  НАПН  України, 
ректора  Університету  «Підсумки  роботи,  пріоритети  та  основні   завдання 
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  на  2010-2011  н.  р.»,  внести 
зміни  до  Плану  роботи  Університету  щодо  реалізації  пріоритетних  завдань, 
визначених Щорічними зборами науково-педагогічних працівників:

у навчально-методичній діяльності
• підвищити індивідуалізацію навчального процесу;
• розробити  положення  про  порядок  перезарахування  навчальних 

дисциплін (модулів) та визначення академічної різниці;
• забезпечити  проходження  студентами  педагогічної  практики  за 

місцем майбутньої роботи;
• створити портфоліо випускника;
• розробити нове положення про організацію навчального процесу, 

яким передбачити поєднання різних форм навчання;
• здійснити  перегляд  навчальних  планів  з  метою  інтеграції 

малокредитних  навчальних дисциплін;
• забезпечувати тісний зв'язок навчання з практикою;
• здійснити перехід від моніторингу і контролю залишкових знань 

до визначення рівня сформованих компетенцій;
 у науковій діяльності

• посилити  теоретичну  та  практичну  цінність  наукових  доробків, 
підготовлених фахівцями Університету,  забезпечувати створення 
наукового продукту інноваційного характеру;

• підвищити  якість  підготовки  кадрів  вищої  кваліфікації  в 
аспірантурі Університету;

• створити  умови  для  забезпечення  участі  науково-педагогічних 
працівників  у  міжнародних  та  всеукраїнських  наукових 
конференціях;

• залучати  провідних  вчених  до  проведення  лекцій  з  найбільш 
актуальних наукових проблем у різних галузях знань;
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• підвищити  якість  проходження  стажування  науково-
педагогічними працівниками, його результативність;

• посилити  міжінститутську  та  міжкафедральну  взаємодію  щодо 
дослідження  спільних  наукових  проблем,  проведення 
методологічних семінарів, конференцій тощо;

у соціально-гуманітарній взаємодії 
• здійснювати  постійний  моніторинг  соціального  самопочуття 

студентів;
• запроваджувати оздоровчі програми для студентів;
• посилити  роль  студентської  профспілки  та  студентського 

самоврядування у життєдіяльності Університету;
у міжнародній та інноваційній діяльності

• посилити ефективність програми розвитку персоналу (обов’язкова 
сертифікація викладачів з ІКТ);

• розпочати  реалізацію  міжнародних  програм  щодо  обміну 
студентами та викладачами;

• для  підвищення  якості  вивчення  іноземних  мов  залучати  до 
викладання носіїв мов;

• підвищити  якість  інформаційного  та  методичного  забезпечення 
навчальної та наукової діяльності через використання електронних 
ресурсів;

• здійснити  заходи,  спрямовані  на  публікування  результатів 
досліджень  науково-педагогічних  працівників  Університету  у 
зарубіжних виданнях;

• інтенсифікувати  інтеграцію  Університету  до  міжнародних 
університетських мереж;

в організаційно-кадровій та фінансово-господарській діяльності 
• ввести в експлуатацію басейн;
• продовжити ремонтні роботи у навчальних корпусах

(бульв. Давидова, просп. Гагаріна);
• впровадити  програми  ресурсо-  та  енергозбереження  в 

Університеті.

4. Відповідно до статей 40, 48 Закону України «Про вищу освіту», Статуту 
Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка,  Положення  про  конкурс  на 
заміщення  вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  Київського 
університету імені Бориса Грінченка,  рішень вчених рад інститутів схвалити такі 
призначення директорів навчально-наукових структурних підрозділів Університету:

• Гуманітарного  інституту  –  Бондареву  Олену  Євгенівну,  доктора 
філологічних наук, професора;

• Інституту  лідерства  та  соціальних  наук  –  Линьова  Костянтина 
Олександровича, кандидата наук з державного управління, доцента;

• Педагогічного  інституту  –  Юрченка  Віктора  Івановича,  кандидата 
психологічних наук, доцента;
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• Інституту  мистецтв  –  Бацака  Костянтина  Юрійовича,  кандидата 
історичних наук, доцента.

5.  Затвердити лічильну комісію для таємного голосування у складі трьох 
осіб.

1) 
2) 
3) 

5.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування  щодо  конкурсного  обрання  на  заміщення  вакантних  посад 
професора.

5.2. Вважати обраними за конкурсом на умовах контракту на вакантні 
посади професора:
 кафедри педагогіки початкової  освіти та методик викладання природничо-

математичних  дисциплін  –  Митника  Олександра  Яковича,  кандидата 
педагогічних наук, доцента;

кафедри  хорового  диригування  –  Юрченка Мстислава  Сергійовича, 
кандидата наук з мистецтвознавства, доцента.

6. Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного 
голосування щодо присвоєння вчених звань професора та доцента.

6.1.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки  України  про 
присвоєння  Мартиненко Світлані Миколаївні,  доктору педагогічних наук, 
доценту, вченого звання професора кафедри теорії та історії педагогіки;  Лях 
Тетяні  Леонідівні,  кандидату  педагогічних  наук,  вченого  звання  доцента 
кафедри  соціальної  педагогіки  та  корекційної  освіти;  Мартинчук  Олені 
Валеріївні,  кандидату  педагогічних  наук,  вченого  звання  доцента  кафедри 
методики і технологій дошкільної освіти. 

Відповідальна: О.В. Караман
Термін виконання: до 15.10.2010 р.

7.  Інформацію Олексія Борисовича Жильцова, кандидата педагогічних наук, 
доцента,  проректора  з  науково-методичної  та  навчальної  роботи,  про  результати 
анкетування студентів-першокурсників взяти до уваги.

8.  Схвалити  результати  виконання  загальноуніверситетської  науково-
дослідної  теми  «Теорія  і  практика  професійної  підготовки  вчителя  у  системі 
неперервної  освіти»  і  затвердити  нову  науково-дослідну  тему  Університету  на 
2010/2015  рр.  «Філософські,  освітологічні  та  методичні  засади  компетентнісної 
особистісно-професійної освіти в умовах багатопрофільного університету».

8.1.  Підготувати  необхідні  документи  для  внесення  нової 
загальноуніверситетської науково-дослідної теми до державного реєстру.

Відповідальна: Л.Л.Хоружа
Термін виконання: до 15.10.2010 р.

9.  Відповідно  до  потреб  організації  навчально-виховного  процесу  та 
Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  27  серпня  2010  року  №  789  «Про 
затвердження  Порядку  укладання  договорів  про  працевлаштування  випускників 
вищих  та  професійно-технічних  навчальних  закладів,  на  яких  поширюється  дія 
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Закону України  «Про підвищення  престижності  шахтарської  праці»,  створити  в 
структурі  науково-методичного  центру  кредитно-модульного  навчання  і 
моніторингу  якості  освіти  відділ  навчально-виробничої  практики  і 
працевлаштування з 01.01.2011 р.

Відповідальний: О.Б.Жильцов
Термін виконання: до 20.12.2010 р.

10.  Затвердити  Проект  плану  профорієнтаційної  роботи  на  2010/2011 
навчальний рік з урахуванням змін, доповнень та уточнень.

10.1. Створити робочі групи для забезпечення профорієнтаційної роботи 
у загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів.

Відповідальний: О.Б.Жильцов
Термін виконання: до 20.10.2010 р.

11.  Схвалити  проект  Положення  про  Раду  молодих  учених  Київського 
університету імені Бориса Грінченка у запропонованій редакції.

12. Інформацію  Світлани  Андріївни  Калашнікової,  кандидата  наук  з 
державного управління, доцента, проректора з науково-методичної та інноваційної 
роботи,  про  сертифікацію  викладачів  Університету  з  інформаційних  технологій 
взяти до уваги.

13. Схвалити до друку рукописи:
- навчального  посібника «Методика  викладання  соціально-педагогічних 

дисциплін»  для  студентів  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр»  (автори: 
Р.Х.Вайнола, д.пед.н., С. О.Сисоєва, д.пед.н.). Рецензенти: О.В.Безпалько, д.пед.н., 
проф.,  директор  Інституту  психології  та  соціальної  педагогіки  Київського 
університету  імені  Бориса  Грінченка;  М.Г.Чобітько,  д.пед.н.,  доц.,  професор 
Академії управління Міністерства внутрішніх справ. 

- навчального посібника «Соціальне проектування» для студентів освітньо-
кваліфікаційного  рівня  "спеціаліст",  "магістр"  (автор:  О.В.Безпалько,  д.пед.н.). 
Рецензенти:  І.Д.Звєрєва,  д.пед.н.,  проф.,  провідний  науковий  співробітник 
лабораторії  соціальної  педагогіки  Інституту  проблем  виховання  НАПН  України; 
Р.Х.Вайнола,  д.пед.н.,  доцент  кафедри  соціальної  та  корекційної  педагогіки 
Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса 
Грінченка.

14.1.  Інформацію  Світлани  Андріївни  Калашнікової,  кандидата  наук  з 
державного управління, доцента, проректора з науково-методичної та інноваційної 
роботи,  про  друк  праць  науково-педагогічних  працівників  Університету  у 
зарубіжних виданнях взяти до уваги.

14.2.  Нагородити за багаторічну  плідну мистецько-педагогічну  діяльність  та 
вагомі  творчі  здобутки  Касьянова  Валентина  Васильовича,  старшого  викладача 
кафедри  виконавської  майстерності,  нагрудним  знаком  «За  особистий  внесок  у 
розвиток Університету».
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