РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 26 травня 2016 року
1. Затвердити наукову тему кафедри сходознавства Гуманітарного
інституту на 2016-2020 рр. у формулюванні: “Розвиток сходознавчих студій у
контексті інтернаціоналізації вищої освіти”. Керівник теми: Семеніст І.В.,
завідувач кафедри сходознавства Гуманітарного інституту, кандидат
історичних наук.
1.1. Надати в НМЦ досліджень, наукових проектів та програм
необхідну інформацію для внесення тем до державного реєстру.
Відповідальні:
керівники наукових тем
Термін виконання: до 06.06.2016 р.
1.2. НМЦ досліджень, наукових проектів та програм подати належним
чином оформлені документи до УкрІНТЕІ для внесення наукової теми до
державного реєстру.
Відповідальні:
Н.М.Віннікова, А.С.Карпенко
Термін виконання: до 16.06.2016 р.
2. Затвердити зміни у структурі Університету:
2.1. Реорганізувати Гуманітарний інститут шляхом поділу на:
 Інститут філології;
 Інститут журналістики;
 Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту.
2.2.




Реорганізувати Інститут суспільства шляхом поділу на:
Факультет інформаційних технологій та управління;
Історико-філософський факультет;
Факультет права та міжнародних відносин.

2.3. У зв’язку з реорганізацією:
2.3.1. Ввести до складу Інституту філології:
 кафедру української мови;
 кафедру української літератури і компаративістики;
 кафедру англійської філології та перейменувати у кафедру
англійської філології та перекладу;
 кафедру романської філології та порівняльно-типологічного
мовознавства;

 кафедру сходознавства та перейменувати у кафедру східних мов і
перекладу;
 кафедру світової літератури;
 кафедру германської філології;
 науково-дослідну лабораторію грінченкознавства.
2.3.2. Ввести до складу Інституту журналістики:
 кафедру журналістики та нових медіа;
 кафедру реклами та зв’язків з громадськістю та перейменувати у
кафедру реклами, зв’язків з громадськістю та видавничої справи;
 науково-методичний центр тележурналістики;
 науково-виробничий центр “Грінченко-інформ”.
2.3.4. Ввести до складу Факультету здоров’я, фізичного виховання і
спорту:
 кафедру фізичної культури та спортивної майстерності та
перейменувати у кафедру фізичного виховання та педагогіки спорту.
2.3.5. Ввести до складу Факультету права та міжнародних
відносин:
 кафедру англійської мови.
2.3.6. Ввести до складу Факультету інформаційних технологій та
управління:
 кафедру управління;
 кафедру фінансів та економіки;
 кафедру інформаційних технологій і математичних дисциплін.
2.3.7. Ввести до складу Історико-філософського факультету:
 кафедру історії України;
 кафедру всесвітньої історії;
 кафедру філософії;
 науково-дослідну лабораторію археології.
2.3.8. Ввести до складу Педагогічного інституту:
 кафедру теорії та історії педагогіки.
2.3.9. Перейменувати:
 кафедру початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін у
кафедру початкової освіти.
2.3.10. Створити в структурі:

Факультету права та міжнародних відносин:
 кафедру публічного та приватного права;
 кафедру міжнародних відносин та міжнародного права.
Інституту журналістики:
 кафедру бібліотекознавства та інформології.
Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту:
 кафедру фізичної реабілітації та біокінезіології;
 кафедру фітнесу та рекреації;
 кафедру спортивної підготовки.
Інституту філології:
 навчальний відділ.
2.3.11 . Ліквідувати:
 кафедру перекладу Гуманітарного інституту;
 кафедру початкової освіти та методик природничо-математичних
дисциплін Педагогічного інституту;
 кафедру правознавства Інституту суспільства;
 кафедру фізичного виховання Гуманітарного інституту;
 кафедру анатомії і фізіології людини Інституту людини;
 навчальний відділ Гуманітарного інституту;
 навчальний відділ Інституту суспільства.
3. Затвердити Положення про академічні рейтинги студентів.
4. Затвердити тему кандидатської дисертації Даниленко Віри
Володимирівни у формулюванні: “Складнопідрядне речення з підрядним
відносним у середньоанглійській мові: структурний та функціональний
аспекти” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальності 10.02.04 – германські мови. (Науковий керівник: Буніятова
Ізабелла Рафаїлівна, доктор філологічних наук, професор).
5. Відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 №1151 “Про
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266”,
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 “Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)” затвердити Перелік спеціальностей у докторантурі Університету:

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта

011 Науки про освіту

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Спеціалізації
теорія і методика навчання
(українська мова)
теорія і методика
професійної освіти
українська література
теорія літератури
загальне мовознавство

05 Соціальні та поведінкові
науки

053 Психологія

педагогічна та вікова
психологія

6. Рекомендувати до друку:
– монографію “Неперервна професійна підготовка фахівців фізичного
виховання: акмеологічні засади” (автор Т.Г.Дерека) (за ред. С.О.Сисоєвої,
доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України).
Рецензенти: С.М.Мартиненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри початкової освіти та методик гуманітарних наук Педагогічного
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; І.М.Медведєва,
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики
фізичного виховання факультету фізичного виховання та спорту
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова; М.О.Носко,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т.Г.Шевченка.
Видання здійснити за кошти автора.
– навчально-репертуарний посібник “Фортепіанні твори” (автор
В.В.Вишинський). Рецензенти: С.В.Тишко, доктор мистецтвознавства,
професор, завідувач кафедри теорії та історії культури Національної музичної
академії України імені П.І.Чайковського; І.В.Щербаков, голова Національної
спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат
Державної премії імені Тараса Шевченка.
Видання здійснити за кошти автора.
– науковий журнал “Педагогічний процес: теорія і практика”, №3, 2016
(головний редактор: С.О.Сисоєва, завідувач НДЛ освітології, доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України).
Рецензенти: В.Р.Міляєва, завідувач науково-дослідної лабораторії культури
лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
психологічних наук, професор; Н.А.Побірченко, професор кафедри загальної,
вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктор психологічних наук, професор.
Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка.

– науково-методичний журнал “Неперервна професійна освіта: теорія
і практика”, Випуск 1-2 (46), 2016, Серія: Педагогічні науки (головний
редактор: С.О.Сисоєва, доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач
НДЛ освітології). Рецензенти: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, професор. О.В.Безпалько, директор Інституту людини
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук,
професор.
Видання здійснити за кошти Благодійного фонду імені А.С.Макаренка.

