
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

 від 24 квітня 2012 року

1. Інформацію Г.В. Вдовиченко, завідувача НДЛ 
міжнародних проектів, про пріоритетні напрями міжнародної 
активності Університету взяти до відома. 

1.1.Розробити проект Положення про НДЛ міжнародних 
проектів

Відповідальна: Г. В.Вдовиченко 
Термін виконання: до 20 
травня 2012 р.

1.2. Розробити Концепцію розвитку НДЛ міжнародних 
проектів.

Відповідальна: Г. В.Вдовиченко 
Термін виконання: до 20 вересня 

2012 р.
2. Інформацію О. Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, 
доцента,  проректора  з  науково-методичної  та  навчальної 
роботи та Н. В. Морзе, доктора педагогічних наук, професора, 
члена-кореспондента  НАПН  України,  проректора  з 
інформатизації  навчально-наукової  та  управлінської 
діяльності   результати  ректорського  контролю  знань 
студентів Університету взяти до уваги. 
2.1.Вивести  всі  ресурси  системи  дистанційного  навчання 
(СДН - Мудл) на окрему віртуальну машину.

Відповідальна: Н.В. Морзе
Термін  виконання:  до 

01.09.2012р.
2.2. Провести  експеримент  щодо  одночасної  роботи  на 
порталі СДН найбільшої кількості студентів.

Відповідальна: Н.В. Морзе
Термін  виконання:  до 

01.06.2012р.
2.3. Продовжити систему підвищення кваліфікації викладачів 

щодо створення якісних тестових завдань для перевірки 
залишкових знань та окремо для наповнення текстовими 
завданнями СДН Мудл.

Відповідальна: Н.В. Морзе
Термін  виконання:  упродовж 

року



3. Інформацію О. Б. Жильцова, кандидата педагогічних наук, 
доцента,  проректора  з  науково-методичної  та  навчальної 
роботи  про  перелік  навчальних  дисциплін  для  вільного 
вибору студентів І курсу взяти до уваги. 
3.1.  Затвердити  перелік  навчальних  дисциплін  блоку 
соціально-гуманітарної  та  економічної  підготовки  для 
вільного вибору студентів І курсу по Інститутах.
4.  Інформацію  О.В.  Леонтьєвої,  завідувача  НМЦ  кредитно-
модульного навчання і моніторингу якості освіти про роботу 
приймальної комісії Університету у 2012 році взяти до відома.
5.  Затвердити  склад  лічильної  комісії  для  таємного 
голосування:
1)
2)
3)
5.1.  Затвердити протоколи лічильної  комісії  про результати 
таємного  голосування  щодо  присвоєння  вченого  звання 
професора.
5.2. Клопотатися  перед Міністерством освіти і науки, молоді 
та  спорту   України  про  присвоєння Троць  Олені 
Володимирівні, кандидату філологічних наук вченого звання 
доцента  кафедри  англійської  філології  Гуманітарного 
інституту; Руденченко Аллі Андріївні, кандидату педагогічних 
наук,  вченого  звання  доцента  кафедри  образотворчого 
мистецтва та дизайну Інституту мистецтв.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа
     О.В. Караман

Термін виконання: до 10.05.2012 
р.
6.  Інформацію  Н. В.  Морзе,  доктора  педагогічних  наук, 
професора, члена-кореспондента НАПН України, проректора 
з  інформатизації  навчально-наукової  та  управлінської 
діяльності  про  створення  в  Університеті  центру 
інформаційних технологій.
6.1. Розробити проект Положення про центр інформаційних 
технологій.

Відповідальна: Н.В. Морзе
Термін виконання: до 10.09.2012 

р.
7. Клопотатися перед Головним управлінням освіти і науки м. 
Києва виконавчого органу Київської  міської  ради (Київської 
міської  державної  адміністрації)  та  МОН,  молоді  та  спорту 
України про відкриття докторантури з наукової спеціальності 
13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).



Відповідальні: Л.Л. Хоружа
     О.В. Караман

Термін виконання: до 10.05.2012 
р.
8. Клопотатися перед Головним управлінням освіти і науки м. 
Києва виконавчого органу Київської міської ради  (Київської 
міської  державної  адміністрації)  та  МОН,  молоді  та  спорту 
України про відкриття аспірантури з наукової  спеціальності 
13.00.02 – теорія і методика навчання (музика) на постійній 
основі.

Відповідальні: Л.Л. Хоружа
     О.В. Караман

Термін виконання: до 10.05.2012 
р.
9.  Затвердити  нові  редакції:  Положення  про  Гуманітарний 
інститут, Положення про Педагогічний інститут, Положення 
про Інститут мистецтв, Положення про Інститут психології та 
соціальної  педагогіки,  Положення  про  Інститут 
післядипломної  педагогічної  освіти  та  Положення  про 
Університетський коледж.
10.  Нагородити  нагрудним  знаком  «За  особистий  внесок  у 
розвиток Університету» Соловець Ларису Огеївну, кандидата 
педагогічних  наук,  Заслуженого  вчителя  України,  голову 
циклової комісії викладачів української мови і літератури, за 
багаторічну працю, вагомий внесок у підготовку педагогічних 
кадрів столиці.
11.  Затвердити  тему  докторської  дисертації  Нестерової 
Тетяни  Леонідівни  у  формулюванні:  «Тенденції  професійної 
підготовки тренерів з художньої гімнастики в Україні (друга 
половина  ХХ  –  початок  ХХІ)»  з  наукової  спеціальності 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  (Науковий 
консультант:  д.пед.н.,  проф.,  член-кореспондент  НАПН 
України С. О. Сисоєва).
12.  Затвердити  теми  кандидатських  досліджень  аспірантів 
першого року навчання з наукових спеціальностей:
зі  спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова 
психологія

− Дорошевіч Олени Анатоліївни у формулюванні: 
«Сім’я  як  чинник  формування  критичного 
ставлення дитини до медіанасильства» на здобуття 
наукового ступеня кандидата психологічних наук зі 
спеціальності  19.00.07  –  педагогічна  та  вікова 
психологія.  (Науковий  керівник:  О. В.  Петрунько, 
д.психол.н., старший науковий співробітник).



зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка
− Гриценко Вікторії Анатоліївни у формулюванні: 

«Соціально-педагогічна  профілактика  самотності 
студентів  вищих  навчальних  закладів  І-ІІ  рівнів 
акредитації»  на  здобуття  наукового  ступеня 
кандидата  педагогічних  наук  зі  спеціальності 
13.00.05  –  соціальна  педагогіка.  (Науковий 
керівник:. Т. Г. Веретенко, к.пед.н., професор).

зі  спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 
історія педагогіки

− Черпака  Юрія  Васильовича у  формулюванні: 
«Вітчизняний  громадсько-педагогічний  рух  за 
розвиток фізичного виховання дітей і молоді (остання 
чверть ХІХ – 1917 р.)» на здобуття наукового ступеня 
кандидата  педагогічних  наук  зі  спеціальності 
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 
(Науковий керівник: Н. П. Дічек, д. пед. н., старший 
науковий співробітник).

13. Схвалити до друку рукописи:
− навчального  посібника для  студентів  – 

першокурсників «Я і моя професія» (другий модуль 
курсу  «Вступ  до  спеціальності:  інформатика») 
(автори:  к.пед.н.  О. Б.  Жильцов,  к.пед.н. 
Т. І. Носенко). Рецензенти: О. Я. Григоренко, д. ф.-м. 
н., професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка;  В. М Тонконогий,  д.тех.  н., 
професор  Одеського  національного  політехнічного 
університету;

− навчального  посібника  для  студентів  – 
першокурсників «Я і моя професія» (другий модуль 
курсу  «Вступ  до  спеціальності:  математика») 
(автори:  к.пед.н.  О. Б.  Жильцов,  к.ф.-м.н.  Астаф’єв 
М. М.,  к.т.н.  Юртин  І. І.).  Рецензенти:  Г. М.  Кулик, 
к.ф.-м.  н.,  доцент  кафедри  математичної  фізики 
Національного  університету  України  «КПІ»;  В. Г. 
Опанасенко,  к.  пед.н.,  доцент  кафедри  вищої 
математики  Ніжинського  державного  університету 
імені Миколи Гоголя;

− навчального  посібника для  студентів  – 
першокурсників «Я і моя професія» (другий модуль 
курсу «Вступ до спеціальності: історія) (автор: д.і.н. 
А. Л.  Зінченко).  Рецензенти:  В. І.  Сергійчук, 
д.і.н.,проф.,  професор  кафедри  нової  і  новітньої 
історії  України  Київського  національного 



університету  імені  Тараса  Шевченка;  І. Б.  Гирич, 
к.і.н., завідувач відділу джерел з історії України ХІХ – 
початку  ХХ  ст.  Інституту  української  археології  та 
джерелознавства  імені  М.С. Грушевського  НАН 
України;

− навчального  посібника для  студентів  – 
першокурсників «Я і моя професія» (другий модуль 
курсу «Вступ до спеціальності: менеджмент) (автори: 
д.економ.н.  Перевозчиков  В. І.,  к.пед.н.,  Тимчик 
О. А.,   к.  економ.  н.  Жукова  Ю. М.,  к.  економ.  н. 
Шишова  О. Б.,  к.  економ.  н.  Яковенко  І. В.) 
Рецензенти:  В. К. Збарський,  доктор екон. н., проф., 
завідувач  кафедри  економіки  Національного 
університету  біоресурсів  і  природокористування 
України;  А. Ю.  Рамський, к.екон.  н.,  доцент 
Київського національного  університету технологій  і 
дизайну;

−  збірника наукових праць «Педагогічний процес: 
теорія і практика» № 3, 2012р. (головний редактор: 
Сисоєва  С. О.,  завідувач  НДЛ  освітології,  доктор 
педагогічних  наук,  професор,  член-кореспондент 
НАПН  України).  Рецензенти:  О. В.  Безпалько, 
д.пед.н.,  проф.,  директор  Інституту  психології  та 
соціальної  педагогіки;  С. О.  Караман,  д.  пед.н., 
проф.,  завідувач  кафедри  української  мови  та 
методики  навчання  Київського  університету  імені 
Бориса Грінченка;

− навчального  посібника «Музична  педагогіка» 
(автор:  д.пед.н.  О. М.  Олексюк).  Рецензенти:  В. Д. 
Шулигіна,  д.мист.  н.,  проф.,  завідувач  кафедри 
теоретичної,  прикладної  культурології  і 
мистецтвознавства  Національної  академії  керівник 
кадрів  культури  і  мистецтв;   А. Г.  Болгарський, 
к.пед.н.,  проф.,  завідувач  кафедри  хорового 
диригування  Інституту  мистецтв  Київського 
університету імені Бориса Грінченка.


