
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради

 від 28 серпня 2012 року

1. Інформацію  В. О.  Огнев’юка,  ректора  Університету, 
доктора  філософських  наук,  професора,  академіка  НАПН 
України,  про  участь  Університету  в  рейтингу  вищих 
навчальних  закладів  України  та  перспективи  підвищення 
його результатів взяти до відома.
2. Інформацію  О. Б.  Жильцова,  кандидата  педагогічних 
наук,  доцента,  проректора  з  науково-методичної  та 
навчальної  роботи,  про  підсумки  вступної  кампанії  у  2012 
році взяти до відома.
3. Відповідно  до  статей  40,48 Закону  України  «Про вищу 
освіту»,  Статуту  Київського  університету  імені  Бориса 
Грінченка, Положення про конкурс на заміщення вакантних 
посад  науково-педагогічних  працівників  Київського 
університету  імені  Бориса  Грінченка,  рішення  вченої  ради 
Інституту  психології  та  соціальної  педагогіки  схвалити 
призначення  Безпалько  Ольги  Володимирівни,  доктора 
педагогічних наук, професора на посаду директора Інституту 
психології та соціальної педагогіки.
4. Інформацію  В. О.  Огнев’юка,  ректора  Університету, 
доктора  філософських  наук,  професора,  академіка  НАПН 
України,  про зміни у структурі Університету взяти до відома.
4.1. Схвалити такі зміни у структурі Університету з 
01.09.2012 року:

Загальноуніверситетські підрозділи
Перейменувати:  
1. Відділ доуніверситетської підготовки і професійної 

орієнтації у відділ доуніверситетської підготовки 
НМЦ кредитно-модульного навчання та 
моніторингу якості освіти

Ліквідувати:  
1. Відділ мультимедійних ресурсів
2. Центр мистецтв

Створити:  
1. НМІД інформаційно-рекламної та профорієнтаційної 

діяльності

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Перейменувати:  

1. НМЦ іноземних мов і зарубіжної літератури в НМЦ 
іноземних мов і світової літератури



2. НМЦ управління освітою та методичною роботою в НМЦ 
координації методичної роботи

Створити:  
1. НМЦ інформаційних технологій

Ліквідувати:  
1. НМЦ профільного навчання

Перейменувати Інститут лідерства та соціальних 
наук в Інститут суспільства

Перейменувати:  
1. Кафедру  управління   навчальним  закладом   в  

кафедру  державного управління та управління 
освітою

2. Кафедру менеджменту, економіки та фінансів у 
кафедру фінансів, менеджменту та економіки

3. Кафедру суспільно-політичних дисциплін і 
правознавства в кафедру правознавства

4. кафедру   історії України  та  методики  навчання  в 
кафедру історії України

5. Кафедру    всесвітньої   історії   та    методики    навчання 
в   кафедру всесвітньої історії

Ввести до структури Інституту суспільства кафедру 
філософії

Гуманітарний інститут
Вивести зі структури кафедру філософії
Перейменувати:

1. Кафедру української мови та методики навчання у 
кафедру української мови

2. Кафедру теорії, історії та методики викладання 
зарубіжної літератури в кафедру світової 
літератури

3. Кафедру    теорії    і    методики    фізичної    культури    
та    спортивної майстерності     в    кафедру    фізичної 
культури    та    спортивної майстерності

Створити:  
1. Кафедру германської та романської філології
2. Кафедру реклами та зв'язків з громадськістю
3. НМЦ тележурналістки
4. НДЛ літературознавства ???

Інститут мистецтв
Перейменувати:  

1.  Кафедру  теорії  та  методики  музичної  освіти  в 
кафедру  теорії  та  методики  музичного 
мистецтва



 5. Інформацію В. О. Огнев’юка, ректора Університету, 
доктора філософських наук, професора, академіка НАПН 
України та В. В. Якуби, завідувача кафедри англійської 
філології, кандидата філологічних наук, доцента, про 
розвиток співпраці з університетами США взяти до відома.
5.1. Розробити План розвитку співпраці навчально-наукових 
структурних підрозділів Університету з університетами США.

Відповідальні: О. Є. Бондарева
К. О. Линьов 
О. В. Безпалько
В. І. Юрченко 
К. Ю. Бацак
М. Ф. Войцехівський 
М. В. Сорока

Термін виконання: до 20.09.2012 р.
6.Схвалити  План  роботи  Університету  на  2012-2013 
навчальний рік у запропонованій редакції.

7. Схвалити нову редакцію Кодексу корпоративної культури 
Київського університету імені Бориса Грінченка і винести на 
розгляд Конференції трудового колективу.

Відповідальна: Л.Л. Хоружа
Термін виконання: до 01.11.2012р.

8.  Затвердити  проект  Положення  про  нагородження 
нагрудним  знаком  «За  служіння  Університету»  у 
запропонованій  редакції  (з  урахуванням  уточнень, 
доповнень).


