
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
засідання Вченої ради
від 27 серпня 2010 р.

1. Схвалити такі структурні зміни в Університеті: 

1.1.  Створити:   Інститут мистецтв (на виконання рішення Вченої  ради 

Університету від 24 грудня 2009 р., протокол № 12); 

- кафедру  хорового  диригування  шляхом  перерозподілу  науково-

педагогічних кадрів кафедри теорії та методики музичної освіти;

- центр громадського харчування.

1.2. Реорганізувати:

- кафедру управління навчальним закладом, менеджменту організації та 

економіки  освіти  у  кафедру  управління  навчальним  закладом 

Інституту лідерства та соціальних наук;

- кафедру економічної теорії та методики навчання економіки у кафедру 

менеджменту, економіки та фінансів Інституту лідерства та соціальних 

наук;

- НДЛ мультимедійних технологій у мистецтві в НМЦ мультимедійних 

технологій у мистецтві Інституту мистецтв.

1.3. Перейменувати  кафедру  музичного  мистецтва  у  кафедру 

виконавської майстерності Інституту мистецтв.

1.4. Ліквідувати  кафедру  педагогічної  майстерності  Педагогічного 

інституту.

2. Схвалити обґрунтоване представлення на кандидатуру В.О. Огнев’юка – 

ректора  Університету,  доктора  філософських  наук,  професора,  члена-

кореспондента  НАПН  України  для  участі  у  виборах  дійсних  членів 

(академіків) НАПН України.

2.1.  Затвердити  протокол  лічильної  комісії  про  результати  таємного 

голосування щодо висунення Огнев’юка Віктора Олександровича -  ректора 

Університету, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента 



НАПН  України  для  участі  у  виборах  дійсних  членів  (академіків)  НАПН 

України.            

3. Схвалити  проект Плану роботи Університету на  2010-2011 навчальний 

рік з урахуванням  висловлених доповнень та уточнень.

4. Інформацію  О.Б.  Жильцова,  кандидата  педагогічних  наук,  доцента, 

проректора з навчально-методичної роботи взяти до уваги.

5. Схвалити  кандидатуру  Вікторії  Василівни  Соломатової,  кандидата 

історичних наук, доцента на посаду проректора з науково-педагогічної та 

соціально-гуманітарної роботи.

 6.  Схвалити  до  друку  рукопис  монографії  «Освітня  парадигма 

професіоналізації  управління  на  засадах  лідерства»  (автор: 

С. А. Калашнікова, к. держ. упр., доц.). Рецензенти: В. К. Майборода, д. пед. 

н., проф., головний науковий співробітник Інституту вищої освіти України 

Національної  академії  педагогічних  наук;  В. О.  Огнев’юк,  д.  філософ.  н., 

проф., член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 

ректор  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка;  В. В.  Олійник,  д. 

пед.  н,  проф.,  член-кореспондент Національної  академії  педагогічних наук 

України,  ректор  Університету  менеджменту  освіти  Національної  академії 

педагогічних наук України.


