
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 28 лютого 2019 року 
 
 
1.1. Затвердити звіт про результати проекту “Компетенції викладача 

вищої школи в добу змін” (термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2018), за 
сприяння Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ 
Нідерландів. Координатор проекту: Л.Л.Хоружа, завідувач кафедри теорії та 
історії педагогіки Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук, 
професор. 

1.2. Рекомендувати впровадження в Університеті практичного досвіду, 
отриманого в процесі реалізації проекту “Компетенції викладача вищої 
школи в добу змін”. 

 
 2.1. Схвалити результати індивідуального наукового дослідження 

“Національна революція 1917 року в Україні: проблеми методології та 
методики”, представлені Ф.Л.Левітасом, завідувачем кафедри історичної та 
громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти, 
доктором історичних наук, професором. 

2.2.  Провести круглий стіл “Національна революція 1917 року в 
Україні: проблеми методології та методики” для вчителів історії м. Києва і 
студентів спеціальності 032 Історія та археологія. 

Відповідальний: Ф.Л.Левітас, О.О.Салата 
Термін виконання: до 15.04.2019 р. 

 
2.3. Відповідно до Переліку показників та вагових коефіцієнтів 

оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних і педагогічних 
працівників у конкурсі “Лідер року”, затвердженого наказом Університету 
від 03.04.2018 р. №214, встановити Ф.Л.Левітасу, завідувачу кафедри 
історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної 
освіти, доктору історичних наук, професору, 75 балів за реалізацію 
індивідуального наукового дослідження. 

 
3.1. Інформацію Н.В.Морзе, проректора з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента НАПН України, про результати оцінювання діяльності 
структурних підрозділів Університету за результатами конкурсу “Лідер 
року – 2018” взяти до уваги. 

3.2. При оцінюванні діяльності структурних підрозділів за 
результатами конкурсу “Лідер року – 2019”, визначаючи переможців, 
врахувати такі обов’язкові критерії: 

– наявність у співробітників кафедр/НДЛ публікацій у виданнях, 
включених до наукометричних баз Scopus  та/або Web of Science; 
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– реалізація колективних (Erasmus+, Горизонт 2020, Вишеградський 
фонд) та індивідуальних грантових проектів співробітниками кафедр/НДЛ; 

– наявність поданих співробітниками кафедр/НДЛ заявок для участі у 
колективних (Erasmus+, Горизонт 2020, Вишеградський фонд) та 
індивідуальних грантових проектах; 

– наявність затверджених робочих програм навчальних дисциплін 
кафедри; 

– наявність сертифікованих ЕНК, які використовуються в освітньому 
процесі, зокрема для заочної форми навчання та магістерського рівня вищої 
освіти, відповідно до затверджених вченими радами інститутів/факультетів 
переліків; 

– наявність на YouTube каналі Університету розроблених викладачами 
відеолекцій для навчальних дисциплін кафедри. 

3.3. Винести на затвердження Вченої ради Університету нову редакцію 
Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної діяльності 
науково-педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер року”. 

Відповідальна: Н.В.Морзе 
Термін виконання: березень 2019 р. 

 
4.1. Затвердити звіт завідувача НМЦ видавничої діяльності 

М.М.Прядко про виконання Тематичного плану видань за 2018 рік. 
4.2. Схвалити Тематичний план видань Університету на 2019 рік, з 

урахуванням внесених уточнень. 
 
5. Затвердити перелік навчальних дисциплін до Каталогу вибіркових 

дисциплін. 
 
6. Затвердити зміни до Положення про правила призначення і виплати 

стипендій в Університеті. 
 
7. Затвердити зміни до Порядку присвоєння вчених звань професора та 

доцента науково-педагогічним працівникам Університету. 
 
8.1. Схвалити заснування електронного наукового видання 

Університету “Sport Science and Human Health / Спортивна наука та 
здоров’я людини” (співзасновник: Благодійний фонд “Місто мрій”). 

8.2. Затвердити склад редколегії електронного наукового видання 
Університету “Sport Science and Human Health / Спортивна наука та 
здоров’я людини”: 

– Лисенко О.М., професор кафедри фізичної реабілітації та 
біокінезіології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна); 
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– Латишев М.В., доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки 
спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту, доцент (випусковий редактор) (Україна); 

– Балаж М.С., доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту (Україна); 

– Баришок Т.В., завідувач кафедри фізичної реабілітації Хортицької 
національної навчально-реабілітаційної академії, кандидат наук з фізичного 
виховання та спорту, доцент (Україна); 

– Білецька В.В., завідувач кафедри спорту та фітнесу Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного виховання і 
спорту, доцент (Україна); 

– Білянський О.Ю., доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського 
державного університету фізичної культури, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент (Україна); 

– Воробйова А.В., доцент кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації 
Національного університету фізичного виховання і спорту України, кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна); 

– Височина Н.Л., провідний науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії наукового супроводження розроблення нормативів і стандартів з 
фізичної підготовки і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-наукового 
інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій 
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 
доктор наук з фізичного виховання і спорту (Україна); 

– Виноградов В.Є., професор кафедри спорту та фітнесу Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з фізичного виховання і 
спорту, професор (Україна); 

– Геці Г., голова відділу спортивного менеджменту Університету 
фізичного виховання у Будапешті, доктор філософії, професор (Угорщина); 

– Коллер А., голова наукової ради Університету фізичного виховання у 
Будапешті, доктор медицини, доктор філософії, професор (Угорщина); 

– Кормільцев В.В., старший викладач кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Україна); 

– Лаца З., проректор з наукової роботи Університету фізичного 
виховання у Будапешті, доктор медицини, доктор філософії, професор 
(Угорщина); 

– Ленарт А., голова відділу психології та психології спорту 
Університету фізичного виховання у Будапешті, доктор філософії, професор 
(Угорщина); 

– Навратіл Л., завідувач кафедри медичних дисциплін та захисту 
населення Чеського технічного університету у Празі, доктор медицини, 
доктор філософії, почесний доктор, професор (Чеська Республіка); 
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– Нестерчук Н.Є., завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної 
реабілітації Національного університету водного господарства та 
природокористування, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор 
(Україна); 

– Лопатенко Г.О., декан Факультету здоров’я, фізичного виховання і 
спорту, доцент кафедри фізичного виховання та педагогіки спорту 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент (Україна); 

– Одинець Т.Є., доцент кафедри фізичної реабілітації Львівського 
державного університету фізичної культури, доктор наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент (Україна); 

– Приходько В.В., завідувач кафедри теорії та методики спортивної 
підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, 
доктор педагогічних наук, професор (Україна); 

– Савченко В.М., завідувач кафедри фізичної реабілітації та 
біокінезіології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
медичних наук, професор (Україна); 

– Спесивих О.О., доцент кафедри фізичного виховання та педагогіки 
спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з 
фізичного виховання і спорту (Україна); 

– Сушко Р.О., доцент кафедри фізичного виховання та педагогіки 
спорту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук з 
фізичного виховання і спорту (Україна); 

– Тимрук-Скоропад К.А., доцент кафедри фізичної терапії та 
ерготерапії Львівського державного університету фізичної 
культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент (Україна); 

– Тіідус П., декан Факультету прикладних наук про здоров’я 
Університету Брок, доктор філософії, професор (Канада); 

– Хорошуха М.Ф., професор кафедри фізичної реабілітації та 
біокінезілогії Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
педагогічних наук, доцент (Україна); 

– Шинкарук О.А., завідувач кафедри інноваційних та інформаційних 
технологій у фізичній культурі і спорті Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і 
спорту, професор (Україна). 

 
9. Затвердити зміни у складі редакційної колегії наукового журналу 

“Схід / Skhid”, а саме, ввести до складу: 
редколегії з історичних наук 
– Гарді Джуру, професора кафедри історії Факультету філософії 

Університету в Новому Саді, доктора філософії (Сербія); 
– Рамача Янко, завідувача кафедри русиністики Факультету філософії 

Університету в Новому Саді, доктора історичних наук, професора (Сербія); 
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– Руссєва Ніколая, професора кафедри філології, історії та суспільних 
наук Тараклійського державного університету імені Григорія Цамблака, 
доктора історичних наук, професора (Молдова); 

– Клімецького Міхала, завідувача кафедри внутрішньої та міжнародної 
безпеки Факультету політології та міжнародних досліджень Університету 
Миколи Коперніка в Торуні, доктора наук, професора (Польща) 

 
редколегії з філософських наук 
– Дулебу Александера, директора Науково-дослідного центру 

Словацької асоціації зовнішньої політики, доктора філософії, професора 
(Словакія); 

– Пжегоду Марека, професора філософського факультету Інституту 
Східноєвропейських студій Карлового університету у Празі, доктора 
філософії (Чеська Республіка) 

 
10. Затвердити теми дисертацій: 
зі спеціальності 025 Музичне мистецтво 
– Волошина Євгена Анатолійовича у формулюванні: “Тенденції 

розвитку жанру кавера в українській естрадній вокальній музиці останньої 
чверті ХХ – початку ХХІ ст.” на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: 
О.М.Лігус, кандидат мистецтвознавства); 

– Куліш Марії Ігорівни у формулюванні: “Творчо-виконавська 
діяльність Олександра Зілоті періоду еміграції” на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. 
(Науковий керівник: І.А.Ягодзинська, кандидат мистецтвознавства); 

– Пожарської Анастасії-Олени Юріївни у формулюванні: 
“Драматургічні принципи функціонування музики у кінофільмах жанру 
фентезі” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник: О.М.Лігус, кандидат 
мистецтвознавства); 

– Поліщук Юлії Іванівни у формулюванні: “Розвиток жанру опери 
для дітей в українській музиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст.” на здобуття 
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 025 Музичне 
мистецтво. (Науковий керівник: О.М.Лігус, кандидат мистецтвознавства) 

зі спеціальності 035 Філологія 
– Павлюка Антона Валерійовича у формулюванні: “Прийменникові 

фрази в англійській та норвезькій мовах: структура, семантика, прагматика” 
на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 
035 Філологія (спеціалізація – германські мови). (Науковий керівник: 
І.Р.Буніятова, доктор філологічних наук, професор) 

зі спеціальності 053 Психологія 
– Пристай Ольги Володимирівни у формулюванні: “Психологічні 

умови формування управлінської компетентності керівників закладів 
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загальної середньої освіти” на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
зі спеціальності 053 Психологія (спеціалізація – педагогічна і вікова 
психологія). (Науковий керівник: В.Р.Міляєва, доктор психологічних наук, 
професор) 

зі спеціальності 231 Соціальна робота 
– Салати Каріни Олександрівни у формулюванні: “Соціально-

педагогічна підтримка батьків дітей із особливими освітніми потребами” на 
здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 231 Соціальна 
робота. (Науковий керівник: Т.Г.Веретенко, кандидат педагогічних наук, 
професор).  

 
11. Рекомендувати до друку: 
– монографію “Історія релігій” у 2-х томах (автор О.М.Шепетяк, 

д. філос. н., доцент; за наук. ред. П.Л.Яроцького, д. філос. н., проф.). 
Рецензенти: Л.О.Филипович, завідувач відділом філософії та історії релігії 
Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук 
України, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, доктор 
філософських наук, професор; Є.А.Харьковщенко, завідувач кафедри 
релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і 
техніки України; О.С.Александрова, декан Історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка доктор 
філософських наук, професор. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
– монографію “Формування інституту факторингу в Україні в умовах 

глобалізації” (автор: О.В.Сисоєв, к. екон. н.). Рецензенти: Л.Н.Сергєєва, 
професор кафедри медичної фізики, біофізики та вищої математики 
Запорізького державного медичного університету, доктор економічних наук, 
професор; Г.О.Ус, проректор з підготовки наукових кадрів 
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, доктор 
економічних наук, професор. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
−  довідкове видання “Словник поліграфічних термінів: книга 

редактора” (укладач: В.І.Шпак, д. іст. н., доц.). Рецензенти: Ю.В.Бондар, 
завідувач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
політичних наук, доцент; В.І.Набруско, доцент кафедри телебачення та 
радіомовлення Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат політичних наук, доцент, 
заслужений журналіст України; В.Л.Іващенко, професор кафедри видавничої 
справи Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник; 



7 
 
Л.Г.Масімова, завідувач кафедри видавничої справи Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, доцент. 

Видання здійснити за кошти автора. 
 
− науковий журнал “Схід / Skhid”, 2019 р., №1 (159) (гол. ред.: 

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 
 

– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, 
2018 р., №2 (головний редактор: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 

 
– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 

2019 р., №1-2 (24-25) (гол. ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. 
НАПН України). Рецензенти: В.М.Гладкова, професор кафедри управління 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, 
професор; О.В.Горбань, професор кафедри філософії Історико-філософського 
факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
філософських наук, професор. 

 
12. Вивести зі структури Факультету інформаційних технологій та 

управління і перейменувати навчально-науковий центр культури лідерства у 
навчально-науковий центр розвитку персоналу та лідерства. 
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