
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 23 січня 2020 року 

 

 

1. Нагородити медаллю Бориса Грінченка “За служіння людині, 

громаді, суспільству”: 

– Бондареву Олену Євгенівну, проректора з науково-методичної, 

соціально-гуманітарної роботи та лідерства, доктора філологічних наук, 

професора; 

– Сергійчука Володимира Івановича, завідувача кафедри історії 

світового українства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктора історичних наук, професора, українського історика, 

політика, письменника. 

 

2. Звіт О.Б.Жильцова, проректора з науково-методичної та навчальної 

роботи, кандидата педагогічних наук, доцента, за 2019 рік взяти до уваги та 

визнати роботу задовільною. 

 

3. Звіт Н.М.Віннікової, проректора з наукової роботи, доктора 

філологічних наук, доцента, за 2019 рік взяти до уваги та визнати роботу 

задовільною. 

 

4. Звіт О.Є.Бондаревої, проректора з науково-методичної, соціально-

гуманітарної роботи та лідерства, доктора філологічних наук, професора, за 

2019 рік взяти до уваги та визнати роботу задовільною. 

 

5. Звіт О.П.Турунцева, проректора з організаційних питань та 

адміністративно-господарської роботи, за 2019 рік взяти до уваги та визнати 

роботу задовільною. 

 

6. Інформацію І.А.Босенко, головного бухгалтера, про виконання 

бюджету Університету за 2019 р. і кошторис надходжень та видатків 

Університету на 2020 р. взяти до уваги. 

 

7. Затвердити План роботи Університету на 2020 рік. 

 

8.1 При визначенні переможців Конкурсу “Лідер року – 2019” 

враховувати позицію “0 балів”, до якої включити такі показники: 

1) реалізація договорів про міжнародне співробітництво; 

2) залучення гостьових лекторів із закордонних ЗВО, наукових установ 

до викладання; 

3) проведення масштабних заходів на базі Університету із залученням 

міжнародних партнерів, зарубіжних фахівців; 
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4) просування наукових періодичних видань Університету до 

міжнародних баз. 

 

8.2. Під час обговорення і затвердження показників рейтингу “Лідер 

року – 2020”: 

• визначити поняття “міжнародний проєкт”; 

•  розробити градацію міжнародних проєктів; 

•  підвищити кількість балів за найбільш впливові проєкти (завдяки 

яким Університет отримує кошти, обладнання); 

•   удосконалити реєстри міжнародних проєктів (у т. ч. виділити окремо 

індивідуальні гранти. 

 

8.3. На виконання пп.1.6, 3.2, 4.4 Положення про щорічне рейтингове 

оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних і наукових 

працівників Університету “Лідер року”, введеного в дію наказом від 

24.01.2019 р. №34-а:  

8.3.1. Визнати переможцями конкурсу “Лідер року – 2019” серед 

науково-педагогічних і наукових працівників: 

з-поміж докторів та/або професорів: 

1 місце – Морзе Наталія Вікторівна, професор кафедри комп’ютерних 

наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (1905 

балів); 

2 місце – Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої 

історії Історико-філософського факультету (934 бали); 

3 місце – Бурячок Володимир Леонідович, завідувач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних 

технологій та управління (769 балів) 

з-поміж кандидатів та/або доцентів: 

1 місце – Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри 

комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та 

управління (876 балів); 

2 місце – Соколов Володимир Юрійович, доцент кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних 

технологій та управління (814 балів); 

3 місце – Вембер Вікторія Павлівна, доцент кафедри комп’ютерних 

наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління (471 

бал) 

з-поміж НПП/НП без наукового ступеня та без вченого звання: 

1 місце – Складанний Павло Миколайович, старший викладач кафедри 

інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних 

технологій та управління (385 балів). 

 

8.3.2. Визнати переможцями конкурсу “Лідер року – 2019” з-поміж 

кафедр: 
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1 місце – кафедра комп’ютерних наук і математики Факультету 

інформаційних технологій та управління (середній бал – 357,80) 

2 місце – кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету 

інформаційних технологій та управління (253,93) 

2 місце – кафедра практичної психології Інституту людини (238,73) 

3 місце – кафедра філософії Історико-філософського факультету 

(227,75) 

3 місце – кафедра всесвітньої історії Історико-філософського 

факультету (218,50). 

 

8.3.3. Визнати переможцями конкурсу “Лідер року – 2019” з-поміж 

науково-дослідних лабораторій: 

1 місце – НДЛ інформатизації освіти  (середній бал – 237,00); 

2 місце – НДЛ археології (176,20) 

 

8.3.4. Визнати переможцями конкурсу “Лідер року – 2019” з-поміж 

інститутів/факультетів: 

1 місце – Факультет інформаційних технологій та управління (середній 

бал – 258,33); 

2 місце – Історико-філософський факультет (197,06); 

3 місце – Інститут людини (183,58). 

 

8.4. Встановити граничні рейтингові бали для визначення розміру 

надбавок до заробітної плати:  

Інтервал балів % надбавки 

–50  

–100  

–150 30 

–200  

–250  

–350  

–1905  

 

 

9. Затвердити зміни у структурі Університету з 01 вересня 2020 р., а 

саме:  

– ліквідувати науково-дослідну лабораторію грінченкознавства 

Інституту філології; 

– перейменувати кафедру української літератури і компаративістики 

у кафедру української літератури, компаративістики і грінченкознавства. 
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10. Затвердити нову редакцію Положення про службові відрядження 

працівників Університету в межах України та за кордон. 

 

11. Затвердити зміни до Положення про академічну доброчесність 

науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти Університету, а саме: 

– п. 6.1 викласти у такій редакції: 

“Із метою дотримання академічної доброчесності в Університеті 

створюються постійно діючі комісії з питань академічної доброчесності на 

двох рівнях: 1) на рівні інституту/факультету/коледжу та 2) на рівні 

Університету. 

На рівні інституту/факультету/коледжу склад та термін роботи 

комісії затверджується розпорядженням директора/декана. 

На рівні Університету склад та термін роботи комісії 

затверджується наказом ректора”. 

 

12. Затвердити тему дисертації  Нестеровського Антона Андрійовича 

у формулюванні: “Становлення міста як суб’єкта історичного процесу” на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

033 Філософія. (Науковий керівник: О.В.Горбань, доктор філософських наук, 

професор). 

 

13. Рекомендувати до друку: 

– монографію “Італійці в культурному просторі України (середина 

XVIII – 20-ті роки ХХ ст.” (автор М.М.Варварцев, д. іст. н., проф.; за ред. 

К.Ю.Бацака, к. іст. н., доц.), у 2-х кн., видання друге, ілюстр. Рецензенти: 

Ю.І.Чекан, професор кафедри історії світової музики Національної музичної 

академії України імені П.І.Чайковського; А.О.Пучков, професор кафедри 

теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури, доктор мистецтвознавства, професор.  

Видання здійснити за кошти автора. 

 

– навчальний посібник “Інтернет-журналістика: комунікативні 

маркери” (автори: А.К.Досенко, к. н. із соц. комунікацій; І.В.Погребняк, 

к. філол. н.). Рецензенти: О.О.Гарачковська, професор кафедри PR та 

журналістики Київського національного університету культури та мистецтв, 

доктор філологічних наук, доцент; Н.І.Зикун, професор кафедри 

журналістики, української словесності та культури Університету державної 

фіскальної служби України, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент. 

Видання здійснити за кошти авторів. 

 

14. Відповідно до вимог п.6 Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 
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15.01.2018 р. №32 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06 лютого 2018 р. за №148/31600), затвердити зміни у складі редакційної 

колегії електронного фахового видання “Синопсис: текст, контекст, медіа”, а 

саме: 

1) покласти обов’язки головного редактора на Русудан Кирилевну 

Махачашвілі, завідувача кафедри романської філології та порівняльно-

типологічного мовознавства Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктора філологічних наук, доцента; 

2) призначити заступником головного редактора Козлова Романа 

Анатолійовича, професора кафедри української літератури і 

компаративістики Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора 

філологічних наук, доцента. 

 


