
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

 від 27 грудня 2012 року

1. Схвалити проект  Концепції розвитку Київського університету імені Бориса
Грінченка  на  2013-2017  роки  у  запропонованій  редакції  (з  урахуванням
уточнень і доповнень).

2.  Роботу  завідувача  кафедри  теорії  та  методики  музичного  мистецтва
Олексюк Ольги Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора, оцінити
як __________________ (задовільну/незадовільну).
2.1. Внести такі зміни і доповнення до Програми розвитку кафедри теорії та
методики музичного мистецтва:

 Створити на кафедрі секцію музикознавства (музикології).
Відповідальна: О.М.Олексюк

Термін виконання: до 01.09.2013 р.
 Започаткувати  щорічну  збірку  наукових  праць  викладачів  кафедри,

присвячену  проблемам  історії,  теорії  та  методики  музичного
мистецтва і освіти.

Відповідальна: О.М.Олексюк
Термін виконання: до 10.05.2013 р.

 Активізувати  роботу  зі  створення  електронних  навчальних  курсів
музично-теоретичних  та  музично-педагогічних  навчальних
дисциплін.

Відповідальна: О.М.Олексюк
Термін виконання: до 31.08.2013 р.

 Поповнити  електронний  репозитарій  Університету  матеріалами  з
історії української та зарубіжної музики.

Відповідальна: О.М.Олексюк
Термін виконання: до 31.08.2013 р.

 Розробити творчий проект “Літературна спадщина Бориса Грінченка у
творчості  сучасних  українських  композиторів”  (М.Б.Степаненко,
В.В.Вишинський  та  ін.)  до  150-річчя  від  дня  народження  Бориса
Грінченка.

Відповідальна: О.М.Олексюк
Термін виконання: до 31.08.2013 р.

3.  Інформацію  директора  видавництва  «Університет»  М. М.  Прядко,  про
виконання Тематичного плану видань за 2012р. взяти до уваги.
3.1. Затвердити Тематичний план видань Університету на 2013 рік.

4. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування.



4.1.  Затвердити  протоколи  лічильної  комісії  про  результати  таємного
голосування  щодо  присвоєння  вченого  звання  доцента  Соломасі  Анжеліці
Вікторівні.
4.2.  Клопотатися   перед  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
України  про  присвоєння Соломасі  Анжеліці  Вікторівні,  кандидату
філологічних наук, вченого звання доцента кафедри іноземних мов і методик
їх навчання Педагогічного інституту. 

5.  Інформацію  проректора  з  наукової  роботи  Л. Л.  Хоружої,  доктора
педагогічних  наук,  професора,  про  підсумки  стажування  науково-
педагогічних  та  наукових  працівників  Університету  за  2012  рік  взяти  до
уваги.
5.1.  Схвалити  План  стажування  науково-педагогічних  та  наукових
працівників Університету на 2013 рік.

6. Інформацію В. О. Огнев’юка, ректора Університету, доктора філософських
наук,  професора,  академіка  НАПН  України,   про  зміни  у  структурі  та
штатному розписі Університету взяти до відома.
6.1. Схвалити такі зміни у структурі Університету з 01.01.2013 року:

Ліквідувати:
1. Відділ соціально-гуманітарної роботи
2. НМЦ професійного розвитку Інституту суспільства

Створити:
1. Науково-дослідну лабораторію соціології Інституту суспільства

Перейменувати:
1. НДЛ розвитку дитини Інституту психології та соціальної педагогіки в 
НДЛ розвитку людини

7.  У  зв’язку  зі  збільшенням  контингенту  аспірантів  та  здобувачів,
необхідністю  підвищення  якості  науково-методичної  експертизи
підготовлених рукописів,  затвердити  розширений склад постійних робочих
комісій  Вченої  ради  для  вирішення  нагальних  проблем  діяльності
Університету:

■ З питань уточнення тем наукових досліджень:
 Хоружа Л. Л. – доктор педагогічних наук, професор;
 Александрова О. С. – доктор філософських наук, професор;
 Безпалько О. В. – доктор педагогічних наук, професор;
 Сисоєва С. О. – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України; 
 Мартиненко С. М. – доктор педагогічних наук, професор;
 Олексюк О. М. – доктор педагогічних наук, професор;
 Поліщук Я. О. – доктор філологічних наук, професор;
 Сергєєнкова О. П. – доктор психологічних наук, професор;
 Жильцов О. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент;



 Левітас Ф. Л. – доктор історичних наук, професор;
 Караман С. О. – доктор педагогічних наук, професор;
 Буніятова І. Р. – доктор філологічних наук, професор;

■  З питань змісту науково-методичного забезпечення 
(монографій, підручників, посібників, програм):

 Лозова О. М. –  доктор психологічних наук, професор;
  Пляченко Т. М. – доктор педагогічних наук, доцент;
 Гонюкова Л. В. – доктор наук з державного управління, доцент.
 Морзе Н. В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України; 
 Бєлєнька Г. В. – кандидат педагогічних наук,  доцент;
 Бондарева О. Є. – доктор філологічних наук, професор;
 Бацак К. Ю. – кандидат історичних наук, доцент;
 Афанасьєв Ю. Л. – доктор філософських наук, професор.

8. Інформацію О.Є. Бондаревої,  доктора філологічних наук, професора про
відкриття електронного фахового видання «Синопсис: текст, контекст, медіа»
(галузь науки: філологічні науки та соціальні комунікації) взяти до уваги.

9.  Нагородити  Медаллю  Бориса  Грінченка  –  Мартиненко  Світлану
Миколаївну, завідувача  кафедри  початкової  освіти  і  методик  гуманітарних
дисциплін, доктора педагогічних наук професора.

10.  Затвердити  тему  докторської  дисертації  Мельник  Наталії  Іванівни у
формулюванні:  «Теоретичні  і  методичні  засади  формування  професійної
компетентності майбутніх дошкільних педагогів у країнах Західної Європи»
на  здобуття  наукового ступеня  доктора  педагогічних  наук  зі  спеціальності
13.00.08  –  дошкільна  педагогіка.  (Науковий  консультант  –  доктор
педагогічних наук, професор І. П. Рогальська-Яблонська).
10.1.  Затвердити  тему  докторської  дисертації Ян  Ірини  Миколаївни у
формулюванні:  «Український  музично-драматичний  театр  у  системі
соціокультурних  зв’язків  останньої  третини  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.»  на
здобуття  наукового  ступеня  доктора  мистецтвознавства  зі  спеціальності
26.00.01  –  теорія  та  історія  культури.  (Науковий  консультант  –  доктор
філософських наук, професор Ю.Л. Афанасьєв).

11.  Затвердити  тему  кандидатського  дослідження  Большакової  Інни
Олексіївни у  формулюванні:  «Становлення  та  розвиток  інтегрованого
навчання  в  початковій  освіті  України  (друга  половина  ХХ –  початок  ХХІ
століття)»  на  здобуття  наукового  ступеня   кандидата  педагогічних  наук  з
наукової спеціальності  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Г. В. Бєлєнька.

12. Схвалити до друку рукописи:



 збірника  наукових  праць "Studia Philologica",  №  1  2012р.
(гол. ред. Буніятова І. Р.). Рецензенти: А. Г. Гудманян, д. філол н.,
проф.,  завідувач  кафедри  англійської  філології  і  перекладу,
директор  Гуманітарного  інституту  Національного  авіаційного
університету; А. Е. Левицький, д. філол. наук, професор кафедри
теорії  та  практики  перекладу  з  англійської  мови  Інституту
філології  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка.

 навчального  посібника Вступ  до  спеціальності  «Соціальна
педагогіка»  (автори:  Т. Г.  Веретенко,  к.п.н.,  професор,
О. М. Денисюк, к.п.н., доцент). Рецензенти: І. Д. Звєрєва, д.пед.н.,
проф.,  головний  науковий  співробітник  Інституту  проблем
виховання НАПН України; Н. В. Задерико к.пед.н., доц., завідувач
кафедри проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького
національного  університету;

 навчально-методичного  посібника «Етика  соціально-
педагогічної  діяльності»  (автор:  Т. П.  Спіріна,  к.пед.н.).
Рецензенти:                           О. В. Плахотнік, д.пед.н., проф.,
завідувач  кафедри  педагогіки  Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка; О. В. Пожидаєва, к. пед. н.,
доцент  кафедри  соціальної  роботи  та  практичної  психології
Академії праці і соціальних відносин ФПУ;

 навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів
«Моделювання  середовища. AutoCAD+SketchUp»  (автор:
В. Ф.  Шпагін,  к.фіз.-мат.н.,  доцент).  Рецензенти:  Т. В.  Малік,
кандидат  архітектури,  завідувач  кафедри  дизайну  середовища
Київського  державного  інституту  декоративно-прикладного
мистецтва  і  дизайну  імені  Михайла  Бойчука;  К. О.  Сазонов,
доктор технічних наук, професор, академік  академії будівництва
України,  завідувач  кафедри  дизайну  інтер’єру  та  меблів
Київського  національного  університету  технологій  та  дизайну;
О.П.  Олійник,  директор  ТОВ  «Архітектура  і  престиж,  член-
кореспондент  Академії  архітектури  України,  кандидат
архітектури,  лауреат   державної  премії  в  галузі  архітектури та
містобудування,  професор  кафедри  комп’ютерних  технологій
дизайну  Інституту  аеропортів  Національного  авіаційного
Університету;

 навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів
«Професійна  діяльність  керівника  музично-інструментального
колективу» (автор Т. М. Пляченко, д.пед.н., доцент). Рецензенти:
А.Г. Болгарський , к.пед.н., професор, заслужений діяч мистецтв
України,  перший  заступник  проректора-директора  Інституту
мистецтв національного педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова;  В. Ф.  Черкасов,  д.пед.н.,  професор,  завідувач



кафедри  музично-теоретичних  та  інструментальних  дисциплін
Кіровоградського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира  Винниченка;  В. А.  Полянський,  заслужений  діяч
мистецтв  України,  професор  кафедри  інструментально-
виконавської  майстерності  Інституту  мистецтв  Київського
університету імені Бориса Грінченка.
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