
РІШЕННЯ 
засідання Вченої ради 

від 27 лютого 2020 року 
 

1.1. Затвердити склад лічильної комісії для таємного голосування: 
1) Вінтонів Михайло Олексійович, професор кафедри української мови 

Інституту філології, доктор філологічних наук, професор; 
2) Гладкова Валентина Миколаївна, професор кафедри управління 

Факультету інформаційних технологій та управління, доктор педагогічних 
наук, професор; 

3) Скрипник Тетяна Вікторівна, професор кафедри спеціальної та 
інклюзивної освіти, доктор психологічних наук, старший науковий 
співробітник; 

4) Москальчук Ганна Олексіївна,  виборний представник аспірантів, 
докторантів, аспірантка; 

5) Юхименко Тарас Олександрович, студент ІІІ курсу Інституту 
мистецтв. 

1.2. Затвердити протоколи лічильної комісії про результати таємного 
голосування щодо присвоєння вченого звання: 

– доцента кафедри журналістики та нових медіа Погребняк Інзі 
Василівні, кандидату філологічних наук; 

– доцента кафедри філософії Мартич Руслані Василівні, кандидату 
філософських наук. 

1.3. Надіслати до Міністерства освіти і науки України атестаційні 
справи: 

– Погребняк Інги Василівни, кандидата філологічних наук, щодо 
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри журналістики та нових 
медіа; 

– Мартич Руслани Василівни, кандидата філософських наук, щодо 
присвоєння їй вченого звання доцента кафедри філософії. 

Відповідальна: Л.В.Анісімова 
Термін виконання: до 12.03.2020 р. 

 
2. Перейменувати Університетський коледж на Фаховий коледж 

“Універсум” Київського університету імені Бориса Грінченка. 
 
3. Затвердити Положення про Фаховий коледж “Універсум” Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 
 
4. Затвердити:  
– Положення про приймальну комісію Університетського коледжу; 
– Правила прийому до Університетського коледжу у 2020 році. 
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5. Затвердити освітню програму Корпоративна освіта та розвиток 
персоналу (код 011.00.03) (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки; 
галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка) для другого (магістерського) рівня 
вищої освіти. 

 
6.1. Усунути недоліки, які пов’язані з виконанням вимог щодо 

включення наукових періодичних видань Університету до категорії Б 
Переліку фахових видань України, та подати клопотання до МОН України. 

Відповідальні: головні редактори наукових 
періодичних видань Університету.  
Термін виконання: до червня 2020 р. 

 
6.2. Розробити план конкретних заходів, спрямованих на приведення 

видань у відповідність до критеріїв, за якими здійснюється відбір журналів 
до баз Scopus/Web of Science. 

Відповідальні: головні редактори наукових 
періодичних видань Університету.  
Термін виконання: до квітня 2020 р. 

 
6.3. Проаналізувати поступ наукових періодичних видань Університету 

щодо їх включення до наукометричних баз Scopus/Web of Science у 2020 р. і 
винести відповідне питання на розгляд Вченої ради Університету. 

Відповідальні:  
Т.С.Опришко, Г.В.Тимофєєва 
Термін виконання: березень 2021 р. 

 
7.1. Затвердити показники та вагові коефіцієнти рейтингу “Лідер року – 

2020”. 
7.2. Вилучити концертмейстерів з переліку науково-педагогічних 

працівників у рейтингу “Лідер року”. 
Виконавець: О.П.Буйницька 
Термін виконання: березень 2020 р. 
 

7.3. Підготувати окрему доповідь щодо особливостей індексування 
профілів користувачів у соціальній мережі для науковців ResearchGate на 
наступному засіданні Вченої ради. 

Виконавець: Г.В.Чеснокова 
Термін виконання: березень 2020 р. 
 

7.4. Розробити рейтингові показники та вагові коефіцієнти для 
оцінювання діяльності працівників Коледжу та Інституту післядипломної 
педагогічної освіти, забезпечити процедуру обговорення на різних рівнях та 
винести на розгляд Вченої ради Університету. 

Відповідальні: 
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М.В.Братко, М.Ф.Войцехівський 
Термін виконання: травень 2020 р. 
 

7.5. Рекомендувати співробітникам Університету не оприлюднювати 
результати власних досліджень у російських виданнях, а також у виданнях 
інших країн, які фінансуються інституціями/організаціями/фондами 
Російської Федерації; не нараховувати за такі публікації бали у рейтингу 
“Лідер року”. 

 
8. Затвердити зміни до: 
– Положення про щорічне рейтингове оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних і наукових працівників Університету “Лідер 
року”;  

– Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук в Університеті. 

 
9. Затвердити перелік навчальних дисциплін до Каталогу вибіркових 

дисциплін. 
 
10. Відповідно до вимог п.6 Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 
15.01.2018 р. №32 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06 лютого 2018 р. за №148/31600), затвердити:  

1) зміни у складі редколегії наукового журналу “The Modern Higher 
Education Review”, а саме: 

– покласти обов’язки головного редактора на Лях Тетяну Леонідівну, 
завідувача кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата 
педагогічних наук, доцента; 

 
2) оновлений склад редколегії збірника наукових праць “Педагогічна 

освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка”: 
– Паламар С.П., заступник директора з наукової роботи 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (головний 
редактор); 

– Хоружа Л.Л., завідувач кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор педагогічних наук, професор (заступник головного редактора) 
(Україна); 

– Козир М.В., доцент кафедри теорії та історії педагогіки 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук (відповідальний секретар) (Україна); 
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– Васьківська Г.О., професор відділу дидактики Інституту педагогіки 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна); 

– Гаврілова Л.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ “Донбаський державний 
педагогічний університет” (Україна); 

– Вембер В.П., доцент кафедри комп’ютерних наук і математики 
Факультету інформаційних технологій та управління Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Україна); 

– Сергеєнкова О.П., завідувач кафедри психології особистості та 
соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор психологічних наук, професор (Україна); 

– Лозова О.М., завідувач кафедри практичної психології Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 
психологічних наук, професор (Україна); 

– Смирнова-Трибульска Є., професор кафедри інформаційних 
технологій Шльонського університету, кандидат педагогічних наук, 
завідувач кафедри гуманітарної освіти та наук, підтримуючих педагогіку, 
факультету етнології і освітніх наук, доцент, габілітований доктор 
(Республіка Польща); 

– Вілк Т., заступник декана факультету педагогіки і психології 
Сілезького університету в Катовицях, габілітований доктор, професор 
(Республіка Польща); 

– Малах Й., завідувач кафедри освіти та освіти дорослих Факультету 
освіти Остравського університету, доктор педагогічних наук, доцент (Чеська 
Республіка); 

 
3) оновлений склад редколегії електронного наукового видання 

“Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету”: 
– Морзе Наталія, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Україна) (головний редактор); 

– Буйницька Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна) (відповідальний секретар); 

– Настас Дар’я, Київський університет імені Бориса Грінченка 
(Україна) (технічний редактор); 

– Дрлік Мартін, доктор технічних наук, Університет Костянтина 
Філософа в Нітрі (Словаччина); 

– Коммерс Пітер, доктор філософії, Університет Твенте (Нідерланди); 
– Косталанова Катерина, доктор педагогічних наук, доцент, 

Остравський університет (Чехія); 
– Кубо Сіксто, доктор філософії, Університет Естремадура (Іспанія); 
– Малах Йозеф, доктор педагогічних наук, доцент, Остравський 

університет (Чехія); 
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– Огродська-Мазур Ева, доктор педагогічних наук, Сілезький 
університет (Польша); 

– Роговченко Юрій, кандидат наук, професор математики, Університет 
Агдера (Норвегія); 

– Сафранська-Гайджица Анна, доктор педагогічних наук, Сілезький 
університет (Польща); 

– Смирнова-Трибульська Євгенія, доктор педагогічних наук, Сілезький 
університет (Польша); 

– Глазунова Олена, доктор педагогічних наук, доцент, Національний 
університет біоресурсів та природокористування України (Україна); 

– Жалдак Мирослав, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Національної академії педагогічних наук України, Національний 
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна); 

– Бурячок Володимир, доктор технічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Махачашвілі Русудан, доктор філологічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Панченко Любов, доктор педагогічних наук, професор, Національний 
технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського” (Україна); 

– Прошкін Володимир, доктор педагогічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна); 

– Умрик Марія, кандидат педагогічних наук, доцент, Національний 
педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Україна); 

– Кузьмінська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(Україна); 

– Вембер Вікторія, кандидат педагогічних наук, доцент, Київський 
університет імені Бориса Грінченка (Україна). 

 
11. Рекомендувати до друку: 
– навчальний посібник “Італійсько-українська лексикологія: 

порівняльний аспект” (автор С. Дель Ґаудіо, к. філол. н.). Рецензенти: 
В.П.Пономаренко, завідувач сектора порівняльно-історичного та зіставного 
мовознавства відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства 
Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України, доктор 
філологічних наук, старший науковий співробітник; В.М.Труб, провідний 
науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики 
Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, 
старший науковий співробітник. 

Видання здійснити за кошти Університету. 
 
– навчально-методичний посібник “Практика усного та писемного 

мовлення” для студентів 2 курсу (укладачі: Ю.І.Торговець, к. філол. н.; 
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Н.В.Говорун; І.В.Васьківська). Рецензенти: І.В.Школа, доцент кафедри 
іноземних мов і методики викладання Факультету філології та соціальних 
комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент; Л.П.Солдатова, доцент кафедри іноземних мов 
Факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент. 

Видання здійснити за кошти Університету.  
 
– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2020 р., №1 (165) (гол. ред.: 

О.С.Александрова, д. філос. н., проф.; В.С.Білецький, д. тех. н., проф.). 
Видання здійснити за кошти авторів. 
 
– науковий журнал “Неперервна професійна освіта: теорія і 

практика”, 2020 р., №1(62) (гол. ред.: С.О.Сисоєва, д. пед. н., проф., академік 
НАПН України). Рецензенти: Ю.А.Скиба, завідувач відділу інтеграції вищої 
освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних 
наук, доцент; Р.О.Павлюк, заступник директора з науково-методичної та 
навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. 

 Видання здійснити за кошти авторів. 
 

– електронне наукове фахове видання “Освітологічний дискурс”, 
2020 р., №1(28) (шеф-ред.: В.О.Огнев’юк, д. філос. н., проф., акад. НАПН 
України; гол. ред.: О.В.Горбань, д. філос. н., проф.). Рецензенти: 
І.О.Локшина, завідувач відділу порівняльної педагогіки НАПН України, 
доктор педагогічних наук, професор; С.О.Караман, завідувач кафедри 
української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. 

 
– електронне наукове видання “Кібербезпека: освіта, наука, техніка”, 

2020 р., №3(7) (гол. ред.: В.Л.Бурячок, д. тех. н., проф.). 
 
12. Затвердити Тематичний план видань Університету на 2020 рік. 


