
РІШЕННЯ 

засідання Вченої ради 

від 27 квітня 2020 року 

 

1. Затвердити освітні програми:  

– Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (код 061.00.06) 

(спеціальність: 061 Журналістика, галузь знань – 06 Журналістика) для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

– Літературна творчість (нова редакція) (код 035.01.02) 

(спеціальність: 035 Філологія, галузь знань – 03 Гуманітарні науки) для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

– Інформатика (нова редакція) (код 122.00.01) (спеціальність: 

122 Комп’ютерні науки, галузь знань – 12 Інформаційні технології) для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

2. Затвердити Концепцію цифровізації Університету. 

 

3. Затвердити зміни до Показників щорічного рейтингового оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних і наукових працівників 

Університету “Лідер року–2020”, а саме: замість h-індексу у ResearchGate 

враховувати суму індексів Total Research Interest і Research Gate Score 

(максимально 50 б.). 

 

4. У зв’язку з перейменуванням Університетського коледжу, 

затвердити зміни до Правил прийому. 

 

5. Затвердити логотип і бланк Фахового коледжу “Універсум” 

Університету. 

 

6. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз освітньої діяльності 

Фахового коледжу “Універсум” за освітньо-професійними програмами 

“Видавнича справа та редагування” (спеціальність: 061 Журналістика) і 

“Соціальна педагогіка” (спеціальність: 231 Соціальна робота). 

 

7. Затвердити нову редакцію Положення про конкурс на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників. 

 

8.1. Затвердити зміни до Положення про Інститут журналістики, 

Положення про Інститут людини, Положення про Інститут мистецтв, 

Положення про Педагогічний інститут, Положення про Інститут філології, а 

саме: 

 п. 4.1.2. викласти в такій редакції: «Директор Інституту обирається 

Зборами трудового колективу Інституту строком на п’ять років у порядку, 
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передбаченому положенням про конкурс на заміщення відповідних вакантних посад та 

цим Положенням»; 

 п. 4.1.3. викласти в такій редакції: «Директор Інституту повинен мати 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю 

Інституту»; 

 п. 4.1.6. викласти в такій редакції: «Одна і та сама особа не може бути 

директором Інституту більш як 10 років, крім випадків, передбачених Законом України 

«Про вищу освіту»; 

 п. 4.2.11. викласти в такій редакції:  
«Вчена рада Інституту: 

 визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Інституту;  

 затверджує річний план роботи Інституту (за напрямами); 

 ухвалює рішення з питань освітнього процесу в Інституті; 

 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності Інституту; 

 приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр/науково-

дослідних лабораторій, Інституту; 

 ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на  затвердження 

Вченою радою Університету; 

 розглядає та схвалює звіти директора Інституту, заступників директора, 

завідувачів кафедр Інституту; 

 надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою Університету; 

 вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі 

Інституту, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів; 

 рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до 

Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та наукової 

літератури; 

 рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у 

порядку, передбаченому відповідним Положенням; 

 подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;  

 затверджує редакційні колегії наукових видань Інституту та зміни у їх складі;  

 затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів; 

  оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року 

(відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний 

рік навчання; 

 ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними 

обставинами аспірантам, докторантам; 

 ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету; 

 ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з подальшим 

поданням для розгляду на Вченій раді Університету; 

 затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за 

поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді 

Університету; 

 приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури 

відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук в Університеті; 

 ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Інституту; 
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 рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород 

різного рівня на розгляд Вченої ради Університету; 

 рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних 

рівнів;  

 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладача, старшого 

викладача, доцента, а також наукових працівників науково-дослідних лабораторій 

(наукових підрозділів), які входять до складу Інституту, крім їх завідувачів; 

 рекомендує кандидатури для обрання на посади завідувачів кафедр, які входять 

до складу Інституту; 

 оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів 

Інституту; 

  має право вносити подання про відкликання з посади директора з підстав, 

передбачених законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та 

контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу Інституту; 

  рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса Грінченка, 

нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на Вченій раді 

Університету; 

 розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Інституту, що не суперечать 

Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету»; 

 п. 5.1.6. викласти в такій редакції:  
«Збори трудового колективу Інституту: 

 обирають на посаду директора Інституту у порядку, передбаченому 

Положенням про конкурс на заміщення вакантних посад, а також щорічно оцінюють 

діяльність директора шляхом таємного голосування; 

 затверджують річний звіт про діяльність Інституту; 

 подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади 

директора Інституту з підстав, передбачених законодавством України, Статутом 

Університету, укладеним контрактом з директором; 

 обирають виборних представників до вченої ради Інституту; 

 обирають виборних представників до Вченої ради Університету; 

 обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету; 

 можуть розглядати питання щодо висунення кандидатур на відзначення 

державними та відомчими нагородами; 

 розглядають інші питання діяльності Інституту». 

 

8.2. Затвердити зміни до Положення про Історико-філософський 

факультет, Положення про Факультет права та міжнародних відносин, 

Положення про Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту, 

Положення про Факультет інформаційних технологій та управління, а саме: 

 п. 4.1.2. викласти в такій редакції: «Зборами трудового колективу 

Факультету строком на п’ять років у порядку, передбаченому положенням про конкурс 

на заміщення відповідних вакантних посад та цим Положенням.» 

 п. 4.1.3. викласти в такій редакції: «Декан Факультету повинен мати 

науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, як правило, відповідно до профілю 

Факультету». 

 п. 4.1.6. викласти в такій редакції: «Одна і та сама особа не може бути 

деканом Факультету більш як 10 років, крім випадків, передбачених Законом України 

«Про вищу освіту»; 

 п. 4.2.11. викласти в такій редакції:  
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«Вчена рада Факультету: 

 визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Факультету;  

 затверджує річний план роботи Факультету (за напрямами); 

 ухвалює рішення з питань освітнього процесу на Факультеті; 

 ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної 

діяльності Факультету; 

 приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр/науково-

дослідних лабораторій, Факультету; 

 ухвалює освітні програми і навчальні плани для подання на  затвердження 

Вченою радою Університету; 

 розглядає та схвалює звіти декана Факультету, заступників декана, завідувачів 

кафедр Факультету; 

 надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, 

старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою Університету; 

 вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі 

Факультету, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів; 

 рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до 

Тематичного плану підготовки та випуску навчально-методичної та наукової 

літератури; 

 рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у 

порядку, передбаченому відповідним Положенням; 

 подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;  

 затверджує редакційні колегії наукових видань Факультету та зміни у їх складі;  

 затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів; 

  оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року 

(відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний 

рік навчання; 

 ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними 

обставинами аспірантам, докторантам; 

 ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету; 

 ухвалює навчальні плани спеціальностей (на ліцензування) з подальшим 

поданням для розгляду на Вченій раді Університету;  

 затверджує теми наукових досліджень аспірантів та докторантів (за 

поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді 

Університету; 

 приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури 

відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук в Університеті; 

 ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Факультету; 

 рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород 

різного рівня на розгляд Вченої ради Університету; 

 рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних 

рівнів;  

 обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладача, старшого 

викладача, доцента, а також наукових працівників науково-дослідних лабораторій 

(наукових підрозділів), які входять до складу Факультету, крім їх завідувачів; 

 рекомендує кандидатури для обрання на посади завідувачів кафедр, які входять 

до складу Факультету; 
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 оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів 

Факультету; 

  має право вносити подання про відкликання з посади декана з підстав, 

передбачених законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та 

контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу Факультету; 

  рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса Грінченка, 

нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на Вченій раді 

Університету; 

 розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Факультету, що не суперечать 

Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету»; 

 п. 5.1.6. викласти в такій редакції:  
«Збори трудового колективу Факультету: 

 обирають на посаду декана Факультету у порядку, передбаченому положенням 

про конкурс на заміщення вакантних посад, а також щорічно оцінюють діяльність 

декана шляхом таємного голосування; 

 затверджують річний звіт про діяльність Факультету; 

 подають ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади декана 

Факультету з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, 

укладеним контрактом з деканом; 

 обирають виборних представників до вченої ради Факультету; 

 обирають виборних представників до Вченої ради Університету; 

 обирають делегатів до складу Конференції трудового колективу Університету; 

 можуть розглядати питання щодо висунення кандидатур на відзначення 

державними та відомчими нагородами; 

 розглядають інші питання діяльності Факультету». 

 

9. Затвердити зміни та доповнення до Положення про правила 

призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

26.02.2020 №147 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 р. №1045”. 

 

10. Затвердити теми дисертацій: 

– Тищенка Івана Івановича у формулюванні: “Український 

біографічний роман початку ХХІ ст. в контексті творення національної 

міфології (на матеріалі романістики Тані Малярчук, А.Кірсанова та 

С.Дзюби)” на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

035 Філологія. (Науковий керівник: О.В.Єременко, доктор філологічних 

наук, професор); 

– Файдюк Олени Валентинівни у формулюванні: “Соціальна 

підтримка жінок - учасниць бойових дій в умовах територіальної громади” 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 

231 Соціальна робота. (Науковий керівник: Т.Л.Лях, кандидат педагогічних 

наук, доцент). 

 

11. Рекомендувати до друку: 
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– археографічне видання “Григорій Ґалаґан. Журнал (1836–1841)” 

(упоряд.: М.М.Будзар, к. іст. н., доц.; Є.А.Ковальов, к. іст. н.), за ред. 

І.І.Колесник, д. іст. н., проф. 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; В.В.Томазов, керівник 

сектору генеалогічних та геральдичних досліджень відділу спеціальних 

галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів, старший 

науковий співробітник Інституту історії НАН України, кандидат історичних 

наук. 

Друк здійснити за кошти упорядників. 

– науковий журнал “Київські історичні студії”, 2020 р., №1(10) (гол. 

ред.: В.М.Михайловський, д. іст. н., доц.). 

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– науковий журнал “Схід / Skhid”, 2020 р., №2 (166) (гол. ред.: 

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

Друк здійснити за кошти авторів. 

 

– електронне наукове видання “Відкрите освітнє е-середовище 

сучасного університету”, 2020 р., №8 (за заг. ред. Н.В.Морзе, д. пед. н., проф., 

чл. - коресп. НАПН України). 

 

12. Відповідно до ст. 66 Закону України “Про освіту”, ст. 51 Закону 

України “Про повну загальну середню освіту” та Державного стандарту 

початкової освіти затвердити зміни у структурі Університету, а саме: 

1) реорганізувати Інститут післядипломної педагогічної освіти в 

Інститут післядипломної освіти з 01.09.2020 р.; 

2) перейменувати з 01.09.2020 р. його структурні підрозділи: 

– кафедру методики мов та літератури на кафедру мовно-

літературної освіти; 

– кафедру методики природничо-математичної освіти і технологій на 

кафедру природничо-математичної освіти і технологій; 
– кафедру методики та психології дошкільної і початкової освіти на 

кафедру дошкільної та початкової освіти; 
– НМЦ координації методичної роботи та освітніх вимірювань на 

НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників. 
 


