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План
роботи Вченоi ради

Киiвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса IIIgз.|gццд

на 202212023 навчальний piK

lаmа
засidання

Пumання, лцо вuносяmься на

розzляd Вченоt padu
fоповidачi

1 2 3
05 вересня

2022 року

аспекти

умовах кризових
l. Морально-психологiчнi
iнформацiйноТ безпеки
ситуацiй.

2. Представлення проекту Плану роботи ВченоТ
ради на 2022/202З н.р., складу та плану
Постiйних комiсiй Вченоi ради.

3. Про видачу дипломiв здобувачам ступеня
доктора фiлософii.

4. Про лiквiдацiю, перейменування та створення
структурних пlдроздlлlв в
пiслядипломноТ освiти.

IнститчтiJ

5. Затвердження звiтiв стипендiатiв Кабiнету
MiHicTpiB Украiни для молодих учених.

Рiзне.

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

Голова Вченоi ради
Л.В. Губерський

Проректор з HayKoBoi

роботи
Г.М. Толстанова

голова Постiйноi
KoMiciT Вченоi ради
В.В. Чепак

голова Постiйноi
KoMiciT Вченоi ради
С.А. Вижва

J



1 2 3
03 жовтн" 

I 
1. Iнформацiя про роботу Вченоi рuд" у 202U2OП

2022 року | 
навчальному рочi.

5. Про зарахування
202212024 н.р.

6. Затвердження
забезпечення
доброчесностi
унiверситету iMeHi

до докторанryри на

Тимчасового Положення про
дотримання академiчноТ
КиiЪського нацiона-rrьного

Тараса Шевченка.

Голова ВченоТ ради
Л.В. Губерський

Голова Вченоi ради
Л.В. Губерський

Проректор з науково-
педагогiчноТ роботи
(зв'язки з
громадськiстю)
О.Л. Щобржанська;
проректор з науково_
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик;
проректор з науково-
педагогiчноТ роботи
(адмiнiстративно-
господарська робота)
О.М. Федевич

,Щекани факультетiв/
директори навчЕLпьно-
наукових iнститутiв

Проректор з науковоi
роботи
Г.М. Толстанова

Проректор з науковоi
роботи
Г.М. Толстанова

2. Затвердження Плану роботи ВченоТ ради на
202212023 н.р., складу та плану роботи Постiйних
комiсiй Вченоi ради.

3. Про створення )rMoB для безпечного освiтнього
середовища в Унiверситетi пiд час росiйсько-
yKpaiHcbKoT вiйни та в пiслявоснний перiод.

4. Присвоення вчених звань.

7.Iнформацiя про робоry Постiйноi бюджетно- | ГоловаПостiйноi
фiнансовоТ KoMiciT ВченоТ ради. I KoMiciT ВченоТ ради

l о.ъ. Бiлявська

8. Рекомендацiя кандидатур для rlacTi в KoHKypci на
здобуття:
- премiй iMeHi видатних учених НАН УкраiЪи
(за ул,tо вu оzололаення конкурсу),,
- премiй Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи iMeHi Максима
Рильсько rо (за уtп о вu о 2 олоuлення KoHt<yp су) ;
- стипендii Кабiнеry MiHicTpiB Украiни дJuI молодих
уrених (за ylwoBu о?олоltлення KoHlypcy),,

9. Рiзне.

голова Постiйноi
KoMiciT Вченоi ради
С.А. Вижва

3



1 2 3
07 листопада

2а22 року

1. Про результати вступноi кампанii 2022 року i
завдання щодо органiзацii та забезпеченIuI
прийому aбiTypieHTiB та здобувачiв вищоi освiти
ступеня доктора фiлософii до КНУ iMeHi Тараса
Шевченк а на 2023 l 2024 н.р.

2. Про результати акредитацii ocBiTHix програм
Унiверситету за yciMa рiвнями вищоi освiти у
202|12022 н.р.

3. Про результати першого етапу конкурсного
вiдбору у 2022 роцi фундаментальних та
прикладних наукових дослiджень, науково-
технiчних (експеримент€tльних) розробок,
наукових робiт та науково-технiчних
(експеримент€tльних) розробок молодих вчених,
що виконуватимуться за рахунок видаткiв
загального фонду державного бюджету у 202З-
2025 рр.

4. Iнформацiя про роботу Постiйноi iсторико-
меморiальноi KoMiciT Вченоi ради.

5. Рекомендацiя кандидатур для участi у
KoHKypci на здобуття:
- премiй НАН Украiни для молодих учених i
студентiв ЗВО за кращi HayKoBi роботи
(з а умо вu о2олоuлення конкурсу) ;

- lержавноi стипендii для видатних дiячiв
науки, освiти, культури i мистецтва, охорони
здоров'я, фiзичноI культури i спорту та
iнформацiйноi сфери (за улtовu о?олоuлення
KoHlypcy);
- премiй Кабiнету MiHicTpiB Украiни iMeHi Лесi
УкраiЪки за лiтературно-мистецькi твори для
дiтей та юнацтва (за улиовu оzолоuлення
конкурсу).

6. Рiзне.

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

Проректор з науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик

]

Прорекгор з науковоТ 
iроботи l

Г.М.Толстанова l

голова Постiйнот
KoMicii Вченоi ради
I.K. Патриляк

голова Постiйнот
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва

ц



5 грудня l. Ухва-гlення фiнансового плану -КНГIЙнi
Тараса Шевченка на 202З piK.

2. Присвоення вчених звань.

З. Затвердження:
- Правил прийому
унlверситету lMeHl

до КиТвського нацiон€tльного
Тараса Шевченкау 2023 роцi;

- лiмiтiв стипендiатiв Унiверситету на 2 семестр
2022/202З н.р.;

- Програми адаптацii та психологiчноi
реабiлiтацii здобувачiв вищоi освiти i
працiвникiв Унiверсит€ц, якi постраждапи
внаслiдок вiйни чи брали участь у бойових дiях.

4. Цро статус Канiвського природного
заповiдника КиiЪського нацiона-llьного
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.

5.Про результати виконання наукових робiт та
науково-технiчних (експеримента.ltьних)
розробок молодих вчених, якi працюють
(навчаються) у закJIадах вищоi освiти та
наукових установах, що належать до сфери
управлiння МОН Украiни.

б. Рекомендацiя кандидаryр:
- аспiрантiв Унiверситету для призначеннrI

академiчних стипендiй Президента Украiни
(з а улtовu оеолоutення конкурсу) ;- аспiрантiв Унiверситету для призначення
стипендiй Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи (за улиовu
о 2 о л о 1це н ня ко нкур су) ;

- аспiрантiв Унiверситету для призначення та
стипендiй iMeHi М.С. Грушевського (зауtиовu
о 2олоuлення конкурсу) .

7. Рiзне.

Проректор з науково-
педагогi.пrоТ роботи
(фiнансово-економiчнi
гпrтанrrя) О.Б. Бiлявська

!екани факультетiв/
директори навчzLпьно-
наукових iнстиryтiв

Прорекгор з науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик,
вiдповiдаьний секрсгар
Прr.й,rагьноТ KoMiciT
А.П. Креневич

Проректор з науково-
педагогiчноТ роботи
А.П. Гожик

Прорекгор з науково-
педагогiчноТ роботи
(гyrr,rarriTapHi гrиташrя)
I.О.СтепанеtФ;
директор Iнституry
псш<iатрiiI.Я Пirтчук

Голова ПостiйноТ KoMiciT
Вченоi ради
о.П. Васильченко

Проректор з науковоТ
роботи Г.М.Толстанова

Голова ПостiйноТ KoMiciT
Вченоi ради С.А. Вижва

I 2 3

-г



1 2 3
09 сiчня
202З року

1.. Науково-дослiдниц
нацiональному унiверситётi iMeHi Тараса
Шевченка: пiдсумки за 2022 piK i завдання на
202З piK.

2. Визначення та затвердження на 2023 piK
розмiру Премii iMeHi Тараса Шевченка КиiЪського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка.

про робоry Постiйноi KoMicii
питань органiзацiТ освiтнього

З. Iнформацiя
Вченоi ради
процесу.

4. Затвердження звiтiв стипендiатiв Верховноi
Ради Украiни для молодих учених-докторiв наук.

5. Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття щорiчних премiй Президента УкраiЪи
цш молодих учених (зо уJиовu оzололаення
конкурсу).

6. Затвердження:
- академiчних стипендiй iMeHi державних дiячiв

першого украТнського уряду студентам
Унiверситету;
- iменних стипендiй студентам Унiверситету за

результатами зимовоi ceciT на 2 семестр 20221202З
навч€lльного року.

7. Рiзне.

Проректор з науковоТ
роботи
Г.М. Толстанова

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

голова Постiйнот
KoMiciT ВченоТ ради
В.В. Чепак

голова Постiйноi
KoMiciT Вченоi ради
С.А. Вижва

голова Постiйноi
KoMicii ВченоТ ради
С.А. Вижва

Щиректор НМВ
А.М. Пижик

6



l 2 3
06 лютого

202З року

l.Про результати фiнансово-господарськоi
дiяльностi Унiверситету у 2022 роцi.

2. Розвиток та пiдтримка ефективноi взаемодii
з роботодавцями в умовах вiйни та в
пiслявоенний перiод.

3. Присвоення вчених звань

4. Iнформацiя про роботу
Вченоi ради з питань етики.

постiйноi koMicii

5. Присудження ПремiТ iMeHi Тараса Шевченка
КиТвського нацiонulльного унiверситету iMeHi
Тараса Шевченка.

Рекомендацiя кандидаryр для участi у KoHKypci
на здобуття:
- премiй Верховноi Ради УкраiЪи молодим
ученим (за улtовu оzолоulення KoHt<ypcy);
- .ЩержавноТ премiТ Украiни в гаrrузi освiти
(за ylwoBu оzолоu]ення KoHlypcy).

б. Про пiдтримку претендентiв на здобуття
,,Щержавноi премii Украiни в галузi освiти, якi
входять до авторського колективу iншоi
установи (за ytпoBu о?олоuлення конкурсу).

7. Рiзне.

Головний бухгалтер
Унiверситеry
В.П. Щенисенко,
проректор з науково-
педагогiчноi роботи
(фiнансово-
економiчнi питання)
о.Б. Бiлявська.

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

:

!екани факультеri"Z l
lдиректори 
l

навч€Lпьно-наукових 
liнститутiв 
I

l

Голова Постiйноi 
l

KoMicii ВченоТ ради 
l

В.М. Мордвiнцев l

I

голова Постiйнот l

KoMicii ВченоТ ради l

С.А. Вижва l

голова Постiйноi
KoMiciT ВченоТ ради
С.А. Вижва

+



1 2 3
06 березня
202З року

1. Вручення дипломiв лауреатам Премii iMeHi
Тараса Шевченка КиТвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.

2. Факультет радiофiзики, електронiки та
комп'ютерних систем: досягнення, проблеми,
перспективи розвитку.

З. Про державотворчу та мiстоутворюючу
мiсiю КНУ iMeHi Тараса Шевченка.

4. Iнформацiя про роботу ПостiйноТ KoMiciT
Вченоi ради з питань перспективного розвитку
Унiверситеry.

5. Рекомендацiя кандидатур для участi у
KoHKypci на здобуття Нацiона_пьноТ премiТ iMeHi
Бориса Патона (за ул,tовu оеолоl,tlення конкурсу).

Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
стипендiй Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи для
молодих учених (rа уJиовu оеолоu,lення
KoHlglpcy),

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

установи (за уtиовu оlолоutення конкурсу).

6. Рiзне.

Ректор Унiверситету
В.А. Бугров

голова тимчасовот
KoMicii; декан
факультету
радiофiзики,
електронiки та
комп'ютерних
систем А.В. Нетреба

Перший проректор
В.В. Iльченко;
голова Постiйнот
KoMicii ВченоТ ради
A.I. Iгнатюк

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
A.I. Iгнатюк

голова Постiйноi
KoMicii Вченоi ради
С.А. Вижва

8



I 2 3
03 квiтня
202З року

l. Нацiонально-патрiотичне виховання
учасникiв освiтнього процесу: проблеми та
шляхи ik вирiшення.

| Проректор з науково-
| педагогiчноi роботи
j (цMaHiTapHi

| питання)
I.0. Степанець;
голова Постiйноi
KoMicii ВченоI ради
Г.Ф. Семенюк;
начапьник
вiйськового
iнституту I.B. Толок;
голова Ради 

lBeTepaHiB 
l

Ф.М. Кирилюк 
l

I

Щекани факультетiв/ 
|директори 
lнавчально-наукових 
llнститутlв 
i

голова Постiйнот i

KoMicii Вченоi ради l

В.В. Чепак 
l

голова Постiйнот l

KoMiciT ВченоТ ради 
l

Г.Ф. Семенюк 
l

Голова ПостiйноТ 
|

KoMicii ВченоТ ради i

С.А. Вижва l

2. Присвоення вчених звань.

3. Про перейменування, реорганiзацiю та
створення структурних пiдроздiлiв у КНУ iMeHi
Тараса Шевченка.

4. Iнформацiя про роботу Постiйноi KoMicii
Вченоi ради з ryманiтарних питань.

5. Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
iменних стипендiй Верховноi Ради Украiни для
молодих учених докторiв наук (за ул,tовu
о z оло лц ення ко н кур су) .

б. Рiзне.

3



I 2 3

08 травня

2023 року

1. Про вшанування героiчноi боротьби за
Украiну студентiв, викладачiв i випускникiв
КНУ iMeHi Тараса Т[[евченка задля збереження
новiтньоi icTopii Унiверситету.

2. Про завдання щодо покращення якостi
кадрового потенцiалу Унiверситету пiд час
военного стану та у повоенний перiод.

3. Затвердження Стратегii iнтернацiоналiзацii
Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi
Тараса Шевченка.

4. Iнформацiя про
Вченоi ради з

спiвробiтництва.

роботу Постiйноi KoMicii
питань мiжнародного

5. Звiт про дiяльнiсть !ержавноi органiзацii
<Вiддiлення цiльовоi пiдготовки КиТвського
нацiонального унiверситету iMeHi Тараса

Шевченка>>.

Рiзне

Проректор з науково-|
педагогiчноТроботи 

I

(зв'язки з 
|громадськiстю) 
|

О.Л. ffобржанська; I

голова Постiйнот l

KoMicii Вченоi ради 
I

I.K. Патриляк 
l

l

Голова Постiйноi 
l

KoMiciT ВченоТ ради 
l

В.В. Iльченко 
l

I

Проректор з 
lнауково- 
|

педагогiчноi роботи l(мiжнародне 
l

спiвробiтництво) 
I

К.В. Смирнова 
l

I

голова Постiйноi I

KoMiciT ВченоТ ради
К.В. Смирнова

Щоповiдас
спiвкерiвник,
заступник голови
Вченоi ради
ДО <Вiддiлення
цiльовоi пiдготовки
киiвського
нацiонального

унiверситету iMeHi
Тараса IТIевченка>

Л.А. Булавiн

4



1 2 3
12 червня

202З року

1. Оцiнювання якостi освiтнього процесу в
КиiЪському нацiональному унiверситетi iMeHi
Тараса Шевченка здобувачами освiти.

Присвосння вчених звань

3. Продовження KoHTpaKTiB з науково-
педагогiчними працiвниками кафедри

фiзичного виховання та спорту НСК i
пiдготовчого вiддiлення для iноземних
громадян.

4. Присвоення звання <<Заслужений професор
КиТвського нацiонального унiверситеry iMeHi
Тараса Шевченка>.

стипендlатlв5. Затвердження лiмiтiв
I семестр 202312024 

".р.

6. Рекомендацiя кандидатур для участi у
KoHKypci на здобуття .Щержавноi стипендii для
видатних дiячiв науки, освiти, культури i
мистецтва, охорони здоров'я, фiзичноТ
культури i спорту та iнформацiйноi сфери
(за улиовu о?олошlення конкурсу).

Рiзне.

Проректор з

науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик.

.Щекани факультетiв/
директори
навчuLпьно_наукових
iнститутiв

Ректор Унiверситеry
В.А. Бугров

голова Постiйнот
KoMiciT ВченоТ ради
В.В. Iльченко

Проректор з
науково-
педагогiчноi роботи
А.П. Гожик

голова Постiйноi
KoMicii ВченоI ради
С.А. Вижва

//

7.



I 2 3

26 червня

202З року

1. Завдання КНУ iMeHi Тараса ТIIgg.Igццп на
202З l 2024 

".р. у с вiтлi виконання Стратегiчного
плану розвитку Унiверситету на перiод 2018-
2025 рр.

2. Затвердження пропозицiй факультетiв/
навч€Lпьно-наукових iнститутiв про визнання
кращими викJIадачами Унiверситету у
202212023 навчальному роцi.

3. Присвоення звань <<Почесний доктор
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi
ТаРаса IIIgз,Igцкз> та <<почесний професор
Киiвського нацiона-гrьного унiверситеry iMeHi
Тараса Шевченка>>.

4. Затвердження:
- iменних стипендiй студентам Унiверситету за

результатами лiтньоТ cecii на I семестр
202З 12024 навчального року;
- академiчних стипендiй iMeHi державних дiячiв
першого украiнського уряду студентам
Унiверситету.

Рiзне.

Ректор Унiверситету
В.А. Бугров.

Ректор Унiверситеry
В.А. Бугров

.Щекани факультетiв/
директори
навчапьно-наукових
iнститутiв

Щиректор
НМВ А.М. Пижик

/2

5.



голова Вченс
"пч

Вчений секретар

Леонiд ГУБЕРСЬКИЙ

Свiтлана ЩЯЧЕНКО


