РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 17 грудня 2020 року
1.1. Затвердити звіт про результати дослідження “Інституалізація
«універсального» асистента педагога в Україні: дослідження умов реалізації
(термін виконання: січень 2019 – червень 2020 р.) кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти Інституту людини спільно зі Всеукраїнським фондом
“Крок за кроком” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” та
Фонду Відкритого Суспільства (координатори: Найда Ю.М., директор ВФ
«Крок за кроком», старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної
освіти; Мартинчук О.В., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти).
1.2. Відповідно до Переліку показників та вагових коефіцієнтів
оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних і педагогічних
працівників у конкурсі “Лідер року”, затвердженого наказом Університету
від 30.04.2020 №239, встановити співробітникам кафедри спеціальної та
інклюзивної освіти відповідну кількість балів за реалізацію дослідження:
1) Мартинчук Олені Валеріївні, завідувачу кафедри, доктору
педагогічних наук, доценту – 75 балів;
2) Найді Юлії Михайлівні, старшому викладачу кафедри – 75 балів;
3) Софій Наталії Зіновіївні, доценту кафедри (за сумісництвом),
кандидату педагогічних наук – 75 балів;
4) Федоренко Оксані Филимонівні, доценту кафедри (з вересня 2020 р.
за сумісництвом), кандидату педагогічних наук – 70 балів;
5) Бабич Наталії Миколаївні, старшому викладачу кафедри, кандидату
педагогічних наук – 50 балів;
6) Тичині Катерині Олександрівні, старшому викладачу кафедри,
кандидату психологічних наук – 50 балів;
7) Заєрковій Наталії Віталіївні, старшому викладачу кафедри –
50 балів;
8) Трейтяк Аліні Олександрівні, завідувачу Ресурсного центру
підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти
– 50 балів;
9) Кошіль Оксані Петрівні, завідувачу шкільним відділенням Фахового
коледжу “Універсум” – 50 балів.
1.3. Рекомендувати впровадження в Університеті практичного досвіду,
отриманого в результаті дослідження “Інституалізація «універсального»
асистента педагога в Україні: дослідження умов реалізації”.
2. Затвердити План роботи Університету на 2021 рік.
3.1. Затвердити Правила прийому до Університету у 2021 році.
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3.2. Затвердити Положення про приймальну комісію Університету.
4. Затвердити Правила прийому до Фахового коледжу “Універсум” у
2021 році.
5. Затвердити Положення про Ради роботодавців Університету.
6. Затвердити нову редакцію Положення про порядок створення та
організацію роботи Екзаменаційної комісії в Університеті.
7. Затвердити
Університету.

нову

редакцію

Положення

про

наукові

школи

8. Затвердити нову редакцію Положення про гуртожитки.
9. Затвердити кошторис Студентського парламенту Університету на
2021 р.
10. Затвердити кошторис Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених Університету на 2021 р.
11. Затвердити списки голів екзаменаційних та кваліфікаційних комісій
в Університеті на 2021 р. (додаються).
12. Встановити квоти представництва делегатів від структурних
підрозділів на Конференцію трудового колективу Університету у 2021 р.:
№

Структурний підрозділ

Ректорат
Інститут філології
Педагогічний інститут
Інститут журналістики
Інститут мистецтв
Інститут людини
Історико-філософський факультет
Факультет інформаційних
технологій та управління
9 Факультет права та міжнародних
відносин
10 Факультет здоров’я, фізичного
виховання та спорту
11 Інститут післядипломної освіти
12 Фаховий коледж “Універсум”
1
2
3
4
5
6
7
8

Категорія працівників

Всього
Всього
працівни- студентів
ків

Науковопедагогічні,
наукові,
педагогічні

Інші
категорії
працівників

6
69
30
26
52
25
18

3
2
2
3
2
1
1

9
71
32
29
54
26
19

0
14
10
9
8
7
4

23

1

24

6

19

1

20

6

19

1

20

4

31
43

2
5

33
48

0
10

3

НДЛ освітології
НДЛ інформатизації освіти
15 НДЛ інтернаціоналізації вищої
освіти
16 Бібліотека
17 НМЦ стандартизації та якості
освіти
18 НМЦ акредитації та ліцензування
19 НМЦ досліджень, наукових
проектів та програм
20 НМЦ видавничої діяльності
21 НМЦ інформаційно-рекламної та
профорієнтаційної діяльності
22 НМЦ соціально-гуманітарної
взаємодії та організації дозвілля
студентів
23 ННЦ розвитку персоналу та
лідерства
24 Аналітичний центр
“ОсвітАналітика”
25 Бухгалтерія
26 Відділ кадрів
27 Відділ документації та
діловодства
28 Спортивний комплекс
29 Експлуатаційно-технічні відділи,
ремонтно-будівельний відділ,
гуртожитки, автогосподарство
ВСЬОГО делегатів
501
100,00%
13
14

2
2

0
2

2
4

0
0

1

0

1

0

1

2

3

0

2

0

2

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

1

2

0

1

1

2

0

3

0

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0
0

3
1

3
1

0
0

0

2

2

0

1

1

2

0

0

6

6

0

380
75,85%

43
8,58%

423
_

78
15,57%

13. Затвердити тему дисертації Гриневич Лілії Михайлівни, кандидата
педагогічних наук, доцента, у формулюванні: “Концептуальні засади
управління реформуванням загальної середньої освіти на національному
рівні: реформа «Нова українська школа»” на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика
управління освітою.
14. Затвердити теми дисертацій:
– Іваненко Наталії Вольдемарівни у формулюванні: “Педагогічний
супровід пізнавального розвитку дітей шостого року життя засобами
цифрових технологій” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 012 Дошкільна освіта. (Науковий керівник: Л.В.Козак, доктор
педагогічних наук, доцент);
– Добролюбова Максима Сергійовича у формулюванні: “Українська
камерна опера кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку,
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жанрово-стильові особливості” на здобуття наукового ступеня доктора
філософії зі спеціальності 025 Музичне мистецтво. (Науковий керівник:
О.П.Опанасюк, доктор мистецтвознавства, доцент);
– Безпалька Богдана Богдановича у формулюванні: “Радянська
пропаганда у школах середньої загальної та професійної освіти Київської
області (1932–1939 рр.)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 032 Історія та археологія. (Науковий керівник: О.О.Салата,
доктор історичних наук, професор);
– Резніка Максима Миколайовича у формулюванні: “Борис Грінченко
в контексті громадсько-політичного життя України кінця ХІХ – початку ХХ
століття” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності
032 Історія та археологія. (Науковий керівник: В.М.Андрєєв, доктор
історичних наук, професор);
– Трофимченко Анастасії Леонідівни у формулюванні: “Реформи
шкільної освіти у країнах Східної Азії (1970–1990 роки): історикокомпаративний аналіз” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі
спеціальності 032 Історія та археологія. (Науковий керівник: Г.В.Саган,
доктор історичних наук, професор);
– Кіпчука Феодосія Валентиновича у формулюванні: “Технологія
інтелектуального управління інформаційною безпекою в умовах
невизначеності впливу дестабілізаційних чинників” на здобуття наукового
ступеня доктора філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий
керівник: В.Ю.Соколов, кандидат технічних наук);
– Сукайла Ігоря Олександровича у формулюванні: “Методи
інтелектуального аналізу і розпізнавання даних в системах забезпечення
інформаційної безпеки держави” на здобуття наукового ступеня доктора
філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека. (Науковий керівник:
Н.В.Коршун, доктор технічних наук, доцент);
– Черненка Романа Миколайовича у формулюванні: “Технологія
забезпечення захисту інформації, що передається відкритими каналами на
основі удосконалення алгоритмів формування повідомлень” на здобуття
наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека.
(Науковий керівник: А.О.Аносов, кандидат військових наук, доцент).
15. Відповідно до п.2.10 Положення про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті, зі змінами,
затвердженими Вченою радою Університету 27 лютого 2020 р. (протокол
№2), введеними в дію наказом від 27.02.2020 р. №150, на підставі рішення
вченої ради Інституту людини від 25.11.2020 р. (протокол №10), за поданням
кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (протокол №18 від
17.11.2020 р.), змінити наукового керівника аспірантки 4 року навчання
(спеціальність 231 Соціальна робота) Дулі Аліни Володимирівни –
Т.Г.Веретенко, кандидата педагогічних наук, професора, на Т.Л.Лях,
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завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидата
педагогічних наук, доцента.
16. Відповідно до пп. 2.9, 2.10 Положення про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Університеті (наказ
№ 388 від 30.05.2019 р. (зі змінами)), у звʼязку зі смертю наукового керівника
О.В.Безпалько, доктора педагогічних наук, професора, на підставі рішення
вченої ради Інституту людини від 25.11.2020 р. (протокол №10) призначити
науковим керівником Різак Ірини Миколаївни (випускниця аспірантури
Університету зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2014 р.)
Н.А.Клішевич, кандидата педагогічних наук, доцента, для проходження
процедури наукової експертизи дисертації на тему “Система соціальної
роботи з дітьми із функціональними обмеженнями у Великій Британії” та
подання її до спеціалізованої вченої ради.
17.1. Відповідно до пп. 5-8, 15 Порядку проведення експерименту з
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. №167, затвердити склад
спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту дисертації
Косінської Наталії Леонідівни на тему “Методика формування сценічнообразної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі
вокальної підготовки” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань
01 Освіта (Освіта/Педагогіка) за спеціальністю 011 Науки про освіту
(Освітні, педагогічні науки):
голова ради:
– Хоружа Людмила Леонідівна, завідувач кафедри теорії та історії
педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор
педагогічних наук, професор
рецензенти:
– Овсієнко Людмила Миколаївна, професор кафедри української мови
Інституту філології, доктор педагогічних наук, доцент;
– Мережко Юлія Валеріївна, завідувач кафедри академічного та
естрадного вокалу Інституту мистецтв, кандидат педагогічних наук
опоненти:
– Овчаренко Наталія Анатоліївна, професор кафедри методики
музичного виховання, співу та хорового диригування Криворізького
державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор;
– Растригіна Алла Миколаївна, завідувач кафедри вокально-хорових
дисциплін та методики музичного виховання Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,
доктор педагогічних наук, професор.
17.2. Клопотатися перед Міністерством освіти і науки України про
утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового захисту
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дисертації Косінської Наталії Леонідівни на тему “Методика формування
сценічно-образної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у
процесі вокальної підготовки” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Науки про освіту (Освітні,
педагогічні науки).
Відповідальні: Н.М.Віннікова,
Г.В.Сало, Л.В.Анісімова
Термін виконання: до 31.12.2020 р.
18. Рекомендувати до друку:
– збірник наукових праць викладачів і студентів Київського
університету імені Бориса Грінченка до 160-х роковин Шевченкової смерті
“Тарас Шевченко та його тексти: читання, інтерпретація, комеморація на
межі ХІХ – ХХ століть” (автори: О.Болдар, М.Будзар, О.Вернигоренко,
О.Іванюк, П.Іщенко, Є.Ковальов, Д.Ремінна, К.Топчій; за ред. М.Будзар,
к. філос. н., доц.). Рецензенти: Л.І.Буряк, провідний науковий співробітник
відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень
Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, доктор історичних
наук, професор; Я.В.Верменич, завідувач відділу історичної регіоналістики
Інституту історії НАН України, доктор історичних наук, професор.
Видання здійснити за кошти Університету.
– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2020 р., №6 (170), серія “Історичні
науки” (гол. ред.: О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький,
д. тех. н., проф.).
Видання здійснити за кошти авторів.
– збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика.
Психологія. Педагогіка”, 2020 р., вип. 34 (гол. ред.: С.П.Паламар, к. пед. н.,
ст. наук. співроб.).
Видання здійснити за кошти авторів.
– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”,
2020 р., №2(10) (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.).
– електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище
сучасного університету”, 2020 р., спецвипуск “Педагогічна вища освіта
України: аналіз і дослідження” (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., чл.коресп. НАПН України).
– збірник наукових праць “Літературний процес: методологія, імена,
тенденції”, 2020 р., №16 (головний редактор: І.Є.Руснак, д. філол. н., проф.).
Видання здійснити за кошти авторів.
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19. Затвердити зміни у складі спеціалізованої вченої ради Д 26.133.03, а
саме:
1) вивести Плющик Оксану Валентинівну, кандидата філологічних
наук, доцента, та увільнити її від обов’язків вченого секретаря;
2) призначити вченим секретарем Бровко Олену Олександрівну,
завідувача
кафедри
української
літератури,
компаративістики
і
грінченкознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса
Грінченка, доктора філологічних наук, професора.

