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План
роботи Вченоi ради

КиiЪського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка

на 202112022 навчальний piK

,Щаmа
засidання

Пumання, лцо вuносяmься на
розаtяd Вченоt раdа

lоповiOачi

1 2 3
06 вересня

202| року
(за-гr засiдань
Вченоi ради)

1. Вручення дипломiв <Кращий викладач
КНУ iMeHi Тараса IТТевченка> у 2020/202I
навчЕlльному роцi

2.Iнформацiя про роботу Вченоi ради у
2020 12021 на,9зальному роцi

3. Обговорення проекту плану роботи Вченоi
ради на2O2L/2022 н.р., скJIаду Постiйних комiсiй
Вченоi ради та плану ikHboi роботи.

4. Про вiдповiднiсть наукових видань
Унiверситету вимогам МОН УкраТни щодо
фахових видань категорii А.

5. Про змiни до ПоложеншI про Украiнський
фiзико-математичний лiцей Киiвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка.

б. Про видачу дипломiв здобувачам ступеня
доктора фiлософiТ.

7.Затвердження звiтiв стипендiатiв Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни для молодих вчених.

8.Рiзне.

Ректор Унiверситеry
В.А. Бугров

Голова Вченоi ради
Л.В. Губерський

Голова Вченоi ради
Л.В. Губерський

Проректор з науковоi
роботи
Г.М. Толстанова,
директор HayKoBoi
бiблiотеки iM.
м. Максимовича
КНУ iMeHi Тараса
Шевченка
О.О. Сербiн

Перший проректор
В.В. Iлъченко

Проректор з науковоi
роботи
Г.М. Толстанова

голова Постiйноi
KoMiciI Вченоi ради
С.А. Вижва



11 жовтня
2021 року
(актова зала
Унiверситету)

1. Про резулътати вступноi кампанiТ202| року i
завдання щодо органiзацii та забезпечення
приЙому абiтурiентiв та здобувачiв вищоi
освiти ступеня доктора фiлософii до KEIY iMeHi
Тараса ТIТевченк а на 20221202з н.р.

2. Про результати впровадження в КиiЪському
нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса
тттевченка единоi корпоративноi електронноi
пошти в доменi knu.ua.

3. Затвердження плану роботи ВченоТ ради на
202Ll2022 н.р., складу та плану роботи
Постiйних комiсiй Вченоi ради.

4. Присвоення вчених звань.

5. Затвердження новоi редакцii Порядку
конкурсного вiдбору на посади науково-
педагогiчних працiвникiв у КиiЪсъкому
нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса
Шевченка.

6. Затвердження новоi редакцii Положення про
присвоення вчених званъ професора, доцента,
старшого дослiдника у КНУ iMeHi Тараса
Шевченка (дiя призупинена рiшенням Вченоi
ради (протокол J\Гs 3 вiд 0б.11.2017 р.)).

7. Про зарахуваннrI до докторантури на
202|- 2023 н.р.

8. Про змiну н€lзви вiддiлу внутрiшнього
контролю та аудиту Унiверситету.

9.Рекомендацiя кандидатури для ylacTi у
KoHKypci на здобуття премiй iMeHi видатних
учених IiAH Украiни.

l0. Рiзне.

Вiдповiдальний
секретар
Приймальноi KoMicii
А.П. Креневич,
проректор з науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик.

Проректор з
науково-
педагогiчноi роботи
(зв'язки з

|ромадськiстю)
О.Л. .Щобржанська

Голова Вченоi ради
Л.В. Губерський

Щекани факультетiв/
директори iнститутiв

Перший проректор
В.В. Iлъченко

Проректор з наук
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик

Проректор з
HayKoBoi роботи
Г.М. Толстанова

голова Постiйноi
KoMiciI В.В. Чепак

голова Постiйноi
KoMicii Вченоiради
С.А. Вижва



1 2 aJ
Позачергове
засiдання Вченоi

ради
(час i дата
проведешuI буду""
визначенi в

робочому порядку)

1. Обрання на посади науково-педаЙгiчних
працiвникiв пiсля проходження конкурсу.

Ректор В.А. Бугров



1 2 3
01 листопада
2021 року
(зал засiдань
Вченоi ради)

| 1. Наукова доповiдь <<Червоний корпус - iсrорiя
l будiвництвD).

?, Цро результати акредитацii ocBiTHix програм
|5_ig9псlтету за yciMa рiвнями вищоi освiти у
2020/2021 н.р.

1.Про досвiд навчання iноземних студентiв на
факульте тах/у навчаJIьно-наукових iнститутах
КиiЪсъкого нацiоналъного унiверситету iMeHi
Тараса IТIевченка.

4, Щпо резулътати першого етапу конкурсного
вiдбору у 202L роцi просктiв фундамент€lльних
та прикJIадних наукових дослiджень, науково-
технiчних (експеримента.гrьних) розробок,наукових робiт та науково-техiiчних
(експериментальних) розробок молодих вчених,
що виконуватимуться за рахунок видаткiв
загального фонду державного бюджету у 2022-
2024 рр.

5.ЗатвердженшI:

- Концепцii розвитку гуманiтарноi полiтики в
киiъсъкому нацiон€tльному унiверситетi iMeHi
Тараса Шевченка на перi од202l-iО26 рр.;

- Пам'ятки норм етичноi поведiнки для
уrасникiв освiтнъого процесу КиiЪського
нацiонапьного унiверситёту iMeHi Тараса
Шевченка.

6. Рекомендацiя кандидатур дJuI участi у
KoHKypci на здобуття:
- премiй FIAH Украiни для молодих учених i
сryдентiв ЗВО за кращi HayKoBi роботиj
-.Щержавноi стипендii для вЙдатних дiячiв
науки, освiти, кулътури i мистецтва, охорони
здоров'я,._фiзичноi культури i спорту та
iнформацiйноi сфери;

1_ 
премiй Кабiнету MiHicTpiB Украiни iMeHi Лесi

{краiъки за лiтературно-мистецькi твори для
дiтей та юнацтва.

7. Рiзне.

,Щекан iсторичного
факулътету
I.K. Патриляк

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик

Прореrстор з науково-
педагогi.*rоiроботлт
(мiжнародrе
спiвробiтп.rцгво)
К.В. Смирнова

Гфорекгор з науковоi
робоп.l Г.М. Толстанова]

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
(гуманiтарнi питання)
I.0. Степанець

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
В.М. Мордвiншев

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва



1 2 3
1. Ухвалення фiнансового плану
Тараса Шевченк а на 2022 piK.

2. Присвоення вчених звань.

3. ЗатвердженнrI:

- Правшl прийому до КиiЪського нацiон€lльного
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка у
2022 роцi;

кну 1мен1

- лiмiтiв стипендiатiв Унiверситету на 2 семестр
202112022 н.р.

4. Про результати виконаншI наукових робiт танаукЪво-технiчних (експЬрименЙльних)
розробок молодих вчених, якi прilIюють
(навчаrоться) у зЕlкJIадах вищоi освiти та
наукових ycTaнoBil(, що належать до сфери
управлiння МОН Украihи.

6. Про наданIuI рекомендацiй щодо внесення
наукового об'екта Канiвсъкого природного
заповiдника КиiЪського нацiон€ulьного
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка до
,Щержавного ресстру наукових об'ектiв, що
cTaHoBJutTb нацiональне надбання УкраiЪи.

!, Рекомендацiя кандидатур аспiрантiв
Унiверситету дJIя призначеннrI акадеЙiчних
стипендiй Президента УкраiЪио стипендiй
Кабiнеry MiHicTpiB Украihи, стипендiй iMeHi
М.С. Грушевського.
Рекомендацiя кандидатур дIя )частi у KoHKypci
на здобуття:
- премiй НАН Украihи дJIя молодих 1"rених i
сryдентiв ЗВО за кращi HayKoBi роботиi
- rЩержавноi стипендii дIя видатних дiячiв
науки, освiти, культури i мистецтва, охорони
здоров'я,. фiзичноТ кульryри i спорту та
iнформащiйноТ сфери.

8. Рiзне.

начальrпшс ПФв
В.С. Савченко,
прорекгор з науково-
педагогi.шоТробопа
(фiнансово- eKoHoMiщli
гитаrшя) О.Б. БiJIвська.
3апрошенi: керiвники
пiдроздiлiв Унiверситету, якi
не е членами Вченоi ради.

Щекани/директори
в iдпов iдних ф акультетiв/
1нститутlв

Прорекгор з науково-
педагогiшrоiроботи
А.П. Гожшr,
вiдповiда.тьш.Iй секрчгар
Приfoла"гьноi KoMicii
А.П. Креневич

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик

Проректор з науковоi
роботи Г.М.Толстанова

Проректор з науковоi
роботи Г.М.Толстанова,
директор Канiвського
природного заповiдника
В.П.Пилипенко

голова Постiйноi koMicii
Вченоi ради С.А. Вижва

7



1 2 3
17 сiчня
2022 року
(за-гr засiдань
Вченоi ради)

1. Науково-дослiдницька робота в КиЬсьh.ому
нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса
Шевченка: пiдсумки за 202l рiк i завдання на
2022 piK.
1.1. Про результати викоцtlння наукових

дослiджень i науково-технiчних
(експериментальних) розробок та

7. Рiзне.

затвердження звiтiв НЩР Унiверситету, що
фiнансуються за рахунок коштiв зЕгаJIьного
фонду державного бюджету УкраiЪи.

1.2. Про результати та вiдповiднiсть виконання
завдtlнь Перспективного плану розвитку за
науковими нtlпрямtlп{и у 2021 роцi.1.3. Затвердження перепiку проектiв, що пройшли
конкурсний вiдбiр проектiв наукових
дослiджень та науково-технiчних
(експериментальних) розробок, фiнаrrсування
яких розпочнеться у 2022роuL

t.4. Про атестацiю наукових шкiл.

2. Затвердження пок€tзникiв дiялъностi науково-
педагогiчних працiвникiв, можJIивих для
включеннrI в умови контракту;

3 . ВизначеннrI та затвердженшt на 2022 piK розмiруПремii iMeHi Тараса Шевченка КиiЪськоiо
нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса
Шевченка.

4. ЗатвердженнrI звiтiв стипендiатiв Верховноi
Ради Украihи дJuI молодих уIених- докторiв наук.

Рекомендацiя кандидатур дJuI ylacTi у KoHKypci
на здобутгя щорiчних премiй Президента Украfни
для молодих }чених.

5. Iнформацiя про роботу Постiйноi KoMiciT Вченоi
ради з питань органiзацiТ науковоI роботи.

6. ЗатвердженнrI:
- академiчних стипендiй iMeHi державних дiячiв
першого украiнського уряду студентам
Унiверситеry;
- iменних стипендiй студентам Унiверситету за
результатами зимовоi сесii на 2 семестр 202112022
навчalльного року.

Проректор з науковоТ

роботи
Г.М. Толстшrова

Проректор з
науково-педагогiчноi
роботи А.П. Гожик

Проректор з
науково-педагогiчноi
роботи (фiнансово-
економiчнi питання)
о.Б. Бiлявська

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва

голова Постiйноi
KoMicii ВченоТ ради
С.А. Вижва

,Щиректор НПДI ООП
А.М. Пижик



1 ) 3
07 лютого
2022 року
(зал засiдань

Вченоi ради)

1.Про резулътати фiнансово-господарськоi
дiяльностi Унiверситету у 202t роцi.

2.Органiзацiя спiвпрацi з роботодавцями в
КиiЪському нацiонЕrпьному унiверситетi iMeHi
Тараса ТIТевченка: ocHoBHi напрями та
iнновацiйнi шляхи розвитку.

З.Присвоення вчених звань.

4. Рекомендацiя кандидатур дJuI yracTi у
KoHKypci на здобуття:
- Премii iMeHi Тараса Шевченка КиiЪського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка;
- премiй BepxoBHoi Ради Украiни молодим

ученим;
- ,Щержавноi премii УкраiЪи в г€lлузi освiти.

5. Про пiдтримку претендентiв на здобуття
.Щержавноi премii Украiни в галузi освiти, якi
входять до авторського колективу iншоi
установи.

6. Рiзне.

Головний бухгалтер
Унiверситету
В.П. .Щенисенко,
проректор з науково_
педагогiчноi роботи
(фiнансово-
економiчнi питання)
о.Б. Бiлявська.
3 g пр о u.l g l1i.. _церiвники
пlдроздlлlв Унtверситету
якi не е членаIчIи Вченоi
ради.

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
(ryMaHiTapHi
питання)
I.0. Степанець 

i

I

,.Щекани/директори lвiдповiдних l

факультетiв/ 
|навч€tльно-наукових 
|iнститутiв 
l

Голова Постiйноi 
I

KoMicii Вченоi ради l

С.А. Вижва I

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва



1 2 3
07 березня
2022 року
(зал засiдань
Вченоi ради)

1. Вручення дипломiв лауреатам Премii iMeнi
Тараса Шевченка Киiвського нацiонального

унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.

2. Наукова доповiдь <<О. ,Щовженко: людина,
митець, цромадянин> (до 65-рiччя з дня cMepTi).

3. Факультет радiофiзики, електронiки та
ком'ютерних систем: досягнення, проблеми,
перспективи розвитку.

4. Про пiдготовку HoBoi редакцii Програми
iнформатизацii КиiЪсъкого нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка на 202L-
202З рр.

5. Затвердження Концепцii <Щифровий
унiверситет).

6. Iнформацiя про роботу Постiйноi KoMicii
Вченоi ради з питань перспективного розвитку
Унiверситету.

7. Рекомендацiя кандидатур для yracTi у
KoHKypci на здобутгя Нацiональноi премii iMeHi
Бориса Патона.

Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
стипендiй Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи дJuI
молодих }чених.

Про пiдтримку претендентiв на здобуття
Нацiональноi премii iMeHi Бориса Патона, якi
входять до авторсъкого колективу iншоТ
установи.

8. Рiзне.

Ректор Унiверситету
В.А. Бугров

.Щиректор
Навчально-
наукового iнституту
Г.Ф. Семенюк

голова тимчасовоi
KoMicii

Перший проректор
В.В. Iлъченко

Проректор з науково-
педагогiчноI роботи
(зв'язки з

|ромадськiстю)
О.Л. Щобржанська

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
A.I. Iгнатюк

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва

l



1 2 3
04 квiтня

2022 року
(зал засiдань
Вченоiрали)

1. Наукова доповiдь
аспекти забруднення
великого MicTa>>.

<Урбометеорологiчнi
атмосферного повiтря

2. Присвоення вчених звань.

3. Про перейменування, реорганiзацiю та
створення структурних пiдроздiлiв в КFIУ iMeHi
Тараса IТТевченка.

4. Затвердження Концепцii iнтернацiоналiзацii
Унiверситету.

5. Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
iменних стипендiй Верховноi Ради УкраiЪи для
молодих }чених - докторiв наук.

6. Рiзне.

Професор
геоцрафiчного

факультету
о.Г. Шевченко

.Щекани/ директори
вiдповiдних
факультетiв/
навчапьно-наукових
iнститутiв

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
В.В. Чепак

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи(мiжнародне 

i

спiвробiтництво) 
|

К.В. Смирнова 
l

Голова Постiйно' 
I

KoMicii Вченоi ради l

С.А. Вижва l
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1 2 3
16 травня

2022 року
(зал засiдань

Вченоi ради)

1. Про системне н€шагодження
двосторонньоi комунiкацii з випускниками
Киiвського нацiон€tльного унiверситеry iMeHi
ТаРаса IIIgз.Igцка та оптима.пьнi шляхи
взаемодii з цiею цiльовою аудиторiею.

2. Затвердження:
- Системи критерiiв оцiнки кадрового
потенцiалу науково-педагогiчних працiвникiв
Унiверситету;

- Положення про забезпечення академiчноi
доброчесностi у Киiвському нацiональному
унiверситетi iMeHi Тараса Шевченка.

3. Iнформацiя про роботу Постiйноi KoMicii
Вченоi ради з кадрових питань.

4. Про реалiзацiю нового порядку атестацii
здобувачiв ступеня доктора фiлософii в
КиiЪському нацiон€lпьному унiверситетi iMeHi
Тараса Шевченка.

5. Рiзне.

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
(зв'язки з
громадськiстю)
О.Л. ,Щобржанська

Проректор з
науково_
подагогiчноi роботи
А.П. Гожик

Проректор з
науковоi роботи
Г.М.Толстанова

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
В.В. Iльченко

Проректор з науковоi
роботи
Г.М.Толстанова



1 2 3
0б червня

2022 року
(актова зала

Унiверситету)

1. Оцiнювання якостi освiтнього процесу
Унiверситетi здобувачами освiти.

2. Навчально-науковий
журналiстики: досягнення,
перспективи розвитку.

3. Присвоеннявченихзвань.

iнститут
проблеми,

4. Присвоення звання <<Заслужений
професор Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса ТТТевченка>.

5. Затвердження лiмiтiв стипендiатiв
I семестр 2022-2023 н.р.

6. Рекомендацiя кандидатур для ylacTi у
KoHKypci на здобуття .Щержавноi стипендii для
видатних дiячiв науки, освiти, культури i
мистецтва, охорони здоров'я, фiзичноi
культури i спорту та iнформацiйноi сфери.

7. Рiзне.

Проректор з
науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик.
3 апр о ш eHi.. заступники
деканiв/ директорiв з
навчальноi роботи,
завiдувачi кафедр
ф акультетiв/ iнститугiв.

голова тимчасовоi
KoMicii

,Щекани/ директори
вiдповiдних
факультетiв/
iнститутiв

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
В.В. Iльченко

Проректор з
науково_
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик,
начапьник ПФВ
В.С. Савченко

голова Постiйноi
KoMicii Вченоiради
С.А. Вижва

/3



1 2 ,J
20 червня

2022 року
(актова зала
Унiверситету)

1. Завдання КFrУ iMeHi Тараса Шевченка на
2022/202З н.р. у свiтлi виконання
Стратегiчного плану розвитку Унiверситету на
перiод 20L8-2025 рр.

2.Затвердження пропозицiй факультетiв/
iнститутiв про визнання кращими викпадачами
Унiверситету у 20212022 навчалльному роцi.

3.Присвоення звань <<Почесний доктор
КиiЪського нацiон€tпьного унiверситету iMeHi
Тараса Шевченко> та <Почесний професор
Киiвського нацiон€Lпьного унiверситету iMeHi
ТаРаса IIIевченка>>.

4. Рекомендацiя кандидатур для y^lacTi у
KoHKypci на здобуття ,Щержавноi стипендii для
видатних дiячiв науки, освiти, культури i
мистецтва, охорони здоров'я, фiзичноi
культури i спорту та iнформацiйноi сфери.

5. Затвердження:
- iменних стипендiй студентам Унiверситету за
результатами лiтньоi cecii на 1 семестр
202212023 навчального року;
- академiчних стипендiй iMeHi державних
дiячiв першого украiЪського уряду студентам
Унiверситету.

6. Рiзне.

Ректор Унiверситету
В.А. Бугров.
3апрошенj., голови
трудових колективiв
фщультqiв/iнстиryтiви 1нших пlдроздlлlв
Унiверситеfrr, голови
студпарламентlв
ф акультетiв/iнститутiв,
студрад гуртожиткlв,
керlвники пlдроздlлlв
Унiверситету, якi не с
членами Вчецоiради.

Ректор Унiверситету
В.А. Бугров

,Щекани/директори
вiдповiдних
факультетiв/
iнститутiв

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва

,.Щиректор
Еilч{ц ооп
А.М. Пижик

/q



Перший проректор,lr/__аfi"лодимир IЛЬЧЕНКО
/(Dr,

Вчений секретар Свiтлана ЩЯЧЕНКО


