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Склад
Постiйноi KoMicii Вченоi ради

з питань органiзацii освiтнього процесу
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса lIIgз,|gццд

декан факультету соцiологiТ, голова KoMicii.
2. Днiсiлtов Izор Олексiйовuч * доктор фiзико-математичних наук, професор,

завiдувач кафедри радiотехнiки та радiоелектронних систем факультетУ
радiофiзики, електронiки та комп'ютерних систем.

доцент, проректор з науково-педагогiчноi роботи.

професор, декан механiко-математичного факультету.
6. Грабчук Галuна Пеmрiвна - кандидат хiмiчних наук, доцент, доцент

кафедри супрамолекулярноi xiMii, заступник директора Навча-гlьно-наукового

iнституту високих технологiй з науково-педагогiчноi роботи.
7. Голубовська Iрuна Олексанdрiвна - доктор фiлологiчних наук, професор,

професор кафедри iноземних мов математичних факультетiв Навчально-
наукового iнституту фiлологiТ.

8. !анuлюк IBaH Васuльовuч - доктор психологiчних наук, професор, декан

факультету психологii.
9. Конверськuй Днаmолiй евzеновuч - доктор фiлософських наук, професор,

декан фiлософського факультету.
I0. Комаха Ларuса Грuzорiвна - доктор фiлософських наук, доцент, директор

Навчально-наукового iнституту публiчного управлiння та державноI служби.
ll. Макарець Мuкола Волоduмuровuч - доктор фiзико-математичних наук,

професор, декан фiзичного факультету.
12. Рiзун Волоdоuчtuр Волоdutиuровuч - доктор фiлологiчних наук, професор,

директор Навчально- наукового iнституту журналi стики.

завiдувач кафедри xiMii високомолекулярних сполук хiмiчного факультету.

завiдувач кафедри економiчного пiдприемництва економiчного факультету,
голова профбюро економiчного факультету.

|5. Щеzлюк !арiя Васuлiвнс - керiвник вiддiлу якостi освiти Унiверситету.
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План роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з питань органiзацii освiтнього процеСУ

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
202212023 ирlна навчальни к

лli
з/п

Питання, що виносяться на розгляд
постiйноi koMicii

TepMiH
виконання

.Щоповiдачi/
Вiдповiдальнi особи

l Обговорення проекту плану

роботи Постiйноi KoMicii Вченоi
ради з питань органiзацiТ
освiтнього процесу на 202212023
навч€шьний piK.

Серпень
2022 року

голова Постiйнот
KoMicii В.В. Чепак

2. Затвердження плану роботи та
складу ПостiйноТ KoMicii ВченоТ

ради з питань органiзацii
освiтнього процесу.

Вересень
2022 року

голова Постiйнот
KoMicii В.В. Чепак

a
J. Розгляд питань щодо

удоскон€Lлення положень з

органiзацiT освiтнього процесу.

Протягом
навчаJIьного

року

голова Постiйноi
KoMicii В.В. Чепак

4. Розгляд питань щодо
впровадження сучасних
технологiй i розвитку органiзацii
освiтнього процесу.

Протягом
навчапьного

року

голова Постiйноi
KoMiciI В,В. Чепак

5. Обговорення питань щодо
удоскон{rлення викладання та
вивчення певних блокiв дисциплiн
вiдповiдно до вимог
законодавства, рiшень Вченоi
ради, запитiв ринку працi.

Протягом
навч€Lльного

року

голова Постiйнот
KoMicii В.В. Чепак

6. Розгляд пропозицiй вчених рад
факультетi в/н авчально-наукових
iнститутiв щодо структурних змiн
у пiдроздiлах Унiверситету,
приведення структури цих
пiдроздiлiв у вiдповiднiсть до
Закону УкраТни <Про виIцу
ocBiTy>, державних стандартiв
пiдготовки фахiвцiв, iнших
нормативних документiв з метою

удоскон€Lлення органiзацii
освiтнього процесу.

Протягом
навчапьного

року

голова Постiйнот
KoMiciT В,В. Чепак,

декани факультетiв/
директори навч€tльно-
наукових iнститутiв

.]



7. Проведення спiльних засiдань iз
Науково-методичною радою
Унiверситеry щодо роботи
науково-методичних комiсiй
факультетiв/навчально -н аукових
iнститутiв.

Протягом
навча_пьного

року

Голова Науково-
методичноi ради,
голова Постiйноi
KoMiciT В.В, Чепак.

8. Проведення спiльних засiдань з
постiйними комiсiями Вченоi ради
щодо структурних та
функцiон€шьних змiн в органiзацii
освiтнього процесу.

Протягом
навч€Iльного

року

голова Постiйноi
KoMicii В.В. Чепак,
голови Постiйних
комiсiй Вченоi ради.

9. Розгляд поточних питань,
вирiшення яких пов'язане з
органiзацiею освiтнього процесу.

Протягом
навч€Lпьного

року

голова Постiйноi
KoMiciT В.В. Чепак

10. Ана-гriз нормативних документiJ
Унiверситету щодо питань
освiтнього процесу з метою
iхнього вдосконЕrлення вiдповiдно
дqэ*tп у законодавствi.

Протягом
навч€tпьного

року

голова Постiйноi
KoMiciT В.В. Чепак

11. Розгляд документiв
ф акультетiв/iнститутi в/навчально-
наукових iнститутiв щодо
визначення кандидатур науково-
педагогiчних працiвникiв уномiнацii оКращий викладач
poкyD.

Аналiз роботи Постiйноi KoMiciT
Вченоi ради з питань органiзацii
освiтнього процесу в 2О221202З
навчальному роцi.

Червень
202З року

голова Постiйноi
KoMicii В.В. Чепак

голова Постiйноi
KoMicii В.В. Чепак

Голова Постiйноi KoMiciI Вченоi ради
з питань органiзацii освiтнього процесу

I
/п

ll
ll

ч



Склад
Постiйноi KoMicii Вченоi ради

з питань органiзацii HayKoBoi роботи
Киiвського нацiонального yHiBepcиTeTy iMeHi Тараса Шевченка

|, Вuжва Серziй Днdрiйовuч - доктор геологiчних наук, професор, директор
HHI <Iнститут геологiЬ>, голова KoMicii.

проректор з науковоТ роботи.

старшиЙ науковиЙ спiвробiтник, директор АстрономiчноТ обсерваторiТ
Унiверситету.
4. Iвченко Bacullb Мuколайовuч - доктор фiзико-математичних наук, професор,
завiдувач кафедри acTpoнoмii та фiзики космосу фiзичного факультету.

заступник декана факультету соцiологiТ.
6. MocKBiHa Вiкmорiя CepziiBHa - кандидат хiмiчних наук, голова Ради молодих
вчених Унiверситету.

професор, завiдувач кафедри системного аналiзу та теорii прийняття рiшень
факультету комп'ютерних наук та кiбернетики.

доцент, декан факультету радiофiзики, електронiки та комп'ютерних систем.
10. Савченко lpuHa Олексанdрiвна - доктор хiмiчних наук, професор, завiдувач
кафедри xiMiT високомолекулярних сполук хiмiчного факультету.
1 1. Сербiн Олеz Олеzовuч - доктор наук iз соцiальних комунiкацiй, старший
науковиЙ спiвробiтник, директор Науковоi бiблiотеки iM. М. Максимовича
Уrriверситету.

завiдувач кафедри icTopiT журна,гliстики Навча-гtьно-наукового iнституту
журналiстики.
13. Ткаченко Наmалiя Волоduл,tuрiвна - доктор економiчних наук, професор,

директор Iнституту пiслядипломноi освiти.
|4. Черняк Вiкmор Днаmолiйовuч - доктор медичних наук, професор, директор

завiдувач кафедри свiтового господарства i мiжнародних економiчних вiдносин
Навчально-наукового iнституту мiжнародних вiдносин.
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План роботи
Постiйно[ KoMicii Вченоi ради

з питань органiзацii HayKoBoi роботи
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка

202212023 ирlна навчальни к

ль
з/л

Питання, що виносяться
на розгляд Постiйноi KoMicii

TepMiH
виконання

,Щоповiдачi/
вiдповiдальнi особи

1 2 з 4

l Переобрання членiв ПостiйноI KoMicii Вченоi
ради з питань органiзацii науковоi роботи на
202212023 н.р.

Обговорення та затвердження плану роботи
ПостiйноТ KoMicii ВченоТ ради з питань
органiзацiТ науковоi роботи :нa202212023 н.р.

Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
стипендiй Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни для
молодих вчених (за уJиовu оzололlлення
конкурсу).

Затвердження звiтiв стипендiатiв Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни для молодих вчених.

Серпень
2022 року

голова Постiйнот
KoMicii
С.А. Вuжва

2. Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй iMeHi видатних учених
НАН Украiни.

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
iMeHi Максима Рильського.

Вересень
2022 року

голова Постiйноi
KoMicii
С.А. Вuэюва

з. Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй НАН Украiни для молодих

учених i студентiв ЗВО за кращi HayKoBi

роботи.

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

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
iMeHi Лесi Украiнки за лiтературно-мистецькi
твори для дiтей та юнацтва.

Рекомендацiя кандидатур :

- аспiрантiв Унiверситету для призначеннrI
академiчних стипендiй Президента УкраТни
(2-i стипендii);
- аспiрантiв Унiверситету для призначення
стипендiй Кабiнету MiHicTpiB Украiни
(1-а стипендiя);
- аспiрантiв Унiверситету для цризначення

Листопад
2022 року

голова Постiйноi
KoMiciT
С.А. Вuэюва



стипендiй iMeHi М.С. фушевського

Проректор з
науковоi роботи
Г.М. Толсmанова,
начальник НД{
о д. Неduбалюк

голова Постiйнот
KoMiciT С,д. В

Науково-дослiдницька робота
нацiональному унiверситетi
Шевченка: пiдсумки за 2022 piK
202З piK.

у КиТвському
iMeHi Тараса
i завдання на

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

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття щорiчних премiй Президента
Украiни для молодих вчених.

Грудень
2022 року

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй iMeHi Тараса ТIIевченка
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi
Тараса IIIевченка.

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття премiй BepxoBHoi Ради УкраТни
Молодим )лrеним.

Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття ,,ЩержавноТ премiТ УкраТни в галузi

(за уwtовu оеолоtаення конкурсу).

пiдтримку претендентiв на здобуття

Щержавноi премii Украiни в галузi освiти, якi
входять до авторського колективу iншоi
станови (за улловu оzололцення кон

Сiчень
202З року

голова Постiйнот
KoMiciT С.д. Вu,

Рекомендацiя кандидатур для r{acTi у KoHKypci
на здобуття Нацiональноi премii iMeHi Бориса
Патона.

Про пiдтримку претендентiв на здобуття
Нацiональноi премiТ iMeHi Бориса Патона, якi
входять до авторського колективу iншоi
установи.

Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
стипендiй Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи для
молодих вчених (за уJиовu оzолоutення
KoHl<ypcy).

Затвердження звiтiв стипендiатiв Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни для молодих вчених (rо
наявносmi сmuпенd iamiB,

Лютий -
початок
березня

202З року

голова Постiйноi
KoMicii С.А, В

Рекомендацiя наукових робiт на здобуття
iменних стипендiй Верховноi Ради УкраТни для
молодих \л{ених - докторiв наук.

Березень
202З року

голова Постiйноi
KoMicii С.д. В



Рекомендацiя кандидатур для участi у KoHKypci
на здобуття .Щержавноi стипендiТ для видатних
дiячiв науки, освiти, культури i мистецтва,
охорони здоров'я, фiзичноi культури i спорry
та iнформацiйноi сфери.

Ана.lliз роботи Постiйноi KoMicii Вченоi ради з

питань органiзацii науковоi роботи у
202212023 

".р.
Пропозицii Постiйноi KoMicii Вченоi ради з
питань органiзацii науковоi роботи щодо
включення акту€Lльних питань у план роботи
Вченоi ради Унiверситету на
20Zз l 2024. навчальний piK.

Голова Постiйноi KoMicii Вченоi ради
з питань органiзацii науковоi роботи

Травень
202З року

голова Постiйнот
KoMicii С.д. В
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Склад
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з гуманiтарнпх питань

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ШевчеНКа

1. Се,менюк Грuzорiй Фоковuч - доктор фiлологiчних наук, професор, директор

навчал ьно-наукового iнституry фiлологii, голова koMiciT.

2. Сmепанець IHHa олексанdрiвна проректор з науково-педагогiчноi роботи
(ryMaHiTapHi питаНня), кандИдат географiчних наук,

З. ДЬr*rнко Серziй Iвановuч - доктор полiтичних наук, професор, завiдувач кафедри

мiжнародних медiакомунiкацiй та комунiкативних технологiй Навчально-

наукового iнституту мiжнародних вiдносин.
4. Кiрtlлюк Феdiр-Йuхаtulовuч - доктор фiлософських наук, професор, професор

*uф.др" полiтологiТ фiлософського факультету, голова Ради BeTepaHiB

Унiверситету.
5. KiKomb днасmасiя Косmянmuнiвна заступник директора Студмiстечка

Унiверситоту з виховноТ роботи.
6. Коваленко длла Борuсiвна - доктор психологiчних наук, професор, завiдувач

кафедри соцiальноi психологiI факультету психологii,
7. Ко,нdраmьева lpuHa Влаduславiвна - доктор фiлософських наук, доцент, професор

пафелри релiгiезнавства фiлософського факультсry, керiвник I]екгру виховноi

роботи.
8. kypouro*o Люdлluла Францiвна - завiдувач навчальнот лабораторiт кафелри бiохiмii

ННЦ <Iнститут бiологii та медицини).
9. Лumвuненко ВолоdllJйuр Вiкmоровuч - кандидат наук iз соцiа;rьних комунiкацiй,

директор Центру комунiкацiй.
l0. MaKcttryleHKo Наdiя CBzeHiBHa директор Молодiжного центру культурно-

естетичного виховання КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса

IIIевченка.
|l. Наулловська олеся Влаduславiвна - доктор фiлологiчних наук, доцент, завiдувач

кафедрИ фольклоРистики Навчально-наукового iнституту фiлологiТ.

|2,Обуuлнui Mu*ona Iвановuч - доктор полiтичних наук, професор, професор кафедри

полiтологii фiлософського факультеry.
|З.Прlлсоdа Ярослава Васtlлiвна кандидат фiлологiчних наук, доценТ кафедрИ

"йдu"пr"оТ 
справи i редагуванrrя Навчально-наукового iнституту журналiстики.

14.Рiзнuк Сереiй Мtlхайловuч - кандидат фiлологiчних наук, доцент, доцент кафедри

украiнськЪi мови та прикладноТ лiнгвiстики Навчально-наукового iнституту

фiлологii.
l5.^РоzоЖа МарiЯ Мuхаiшiвна - доктОр фiлософських наук, професор кафедри етики,

естетики та культурологiт фiлософського факультету.
|6.Терелlко Васuль Iвановuч доктор наук iз соцiальних комунiкацiй, доцент,

завiдувач кафедри видавничот справи та редагування Навча-ltьно-наукового

iнституту жур на-гli стики.
|7.Черноус Свimлана Мuколаiвна кандидат юридичних наук, доцент

трудового права та права соцiального забезпечення Навчально-наукового
кафедри

iнституту

права.
18.шевель Свяmослав Мuколайовuч - кандидат фiлологiчних наук, асистент кафедри

украiЪськоi мовИ та прикладноi лiнгвiстики Навчально-наукового iнституry

фiлологii, секретар KoMiciT.

|9.Шевченко Волоduпtuр Пеmровuч - кандидат фiзико-математичних наук, доцент,

заступник директора з наукоВол-педагоГiчноi роботи IнститутУ пiслядипломноТ

освiти. 
Г l 9



План роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з ryманiтарних пштань

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
202212023 ирlна навчальни

J\ъ

з/п
Питання, що виносяться на

розгляд Постiйноi KoMicii
TepMiH

виконання
ВИповЦальнi особи

1 Про виконання плану роботи за
202|12022 н.р. та затвердження
плану роботи на 20221202З н.р.
(створення робочих груп,
тимчасових комiсiй).

Вересень
2022 року

голова Постiйноi koMicii
Г.Ф. Семенюк

2. Про соцiальну адаптацiю
студентiв з тимчасово окупованоТ

росiйською федерацiсю територii
УкраiЪи та територiй, охоплених
военними (бойовими) лiями.

Жовтень
2022 року

Начальник вiддi.гry по роботi зi
студентами Д.С, Хома,
начальник L{eHTpy
соцiального розвитку
О.Д. Терех, керiвник
психологiчноi служби,
заступники деканiв/директорiв
факультетiв/ННI iз виховноi
роботи.

J. Обговорення засад дiяльностi
волонтерськоi унiверситетськоi
платформи.

Листопад
2022 року

Начальник вiддiлу по роботi зi
студентами Д.С. Xotиa,
начillrьник L{eHTpy
соцiаrrьного розвитку
О.Д. Терех, керiвник
психологiчноi слryжби,
голова Ради BeTepaHiB
Ф.М. Кuрuлющ
голова Сryдентського
парламенry Унiверситету.

4. Оновлення Етичного кодексу
унiверситетськоТ спiльноти
КиiЪського нацiона-гtьного

унiверситету iMeHi Тараса
IТIевченка у свiтлi викликiв
сьогодення.

Листопад
2022 року

Голова
постiйноi koMicii
Вченоi ради Г.Ф. Сел,tенюк

5. Про стан монiторинry i пiдтримки
ментЕлJIьного здоров'я
унiверситетськоi спiльноти та
зýкоди поихологiчrrот пiлтримки
осiб з особливими освiтнiми
потребами, постраждaлих вiд
военних дiй.

Грулень
2022 року

,Щекан факультеry психологii
I. В.,Щаншлюк, керiвник
психопогiчноi сrryжби, директор
lнституту психiвтрiТ LЯ. Пiнчук,
проректор з науково-
педагогiчноТ

роботи (ryMaHiTapHi питання)

L0, Сmепанець,

6. Uтан нацlонально-патрlотичного
виховання молодi, популяризацii

украiЪськоi мови, цiнностей
4(

Лютий
202З року

Голова Постiйноl KoMlcll
Г.Ф. Сел,tенюк, керiвник I]eHTpy
виховноi роботи
L В. Конdраmь€ва) нач€шьник



толерантностi та piBHocTi, етичних
принципiв i норм серед
представникiв унiверситетськоi
спiлъноти.

вiддiлу по роботi зi студентами
д.С. Хома,
начальник L{eHTpy
соцiального розвитку О.Д.Терех,
заступники деканiв/директорiв з
виховноi роботи, проректор з
науково-педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання)
I.0. Сmепанець.

7. Про сисiему заходiв щодо
всебiчного розвитку здобувачiв
освiти, зокрема популяризацii
здорового способу життя,
культурно мистецьких стулiй
задля _ загryчення молодi до
художньоi творчостi, спортивноТ
дlяльност1, виявлення мистецьких
талантiво забезпечення
можливостей для реалiзачiТ
здобувачами освiти та
працiвниками Унiверситету свого
потенцiагry.

Березень
202З року

Керiвник Молодiжного центру
культурно-естетичного
вихованн я Н. е. MaKculr,teHKo,
завiдувач кафедри фiзичного
виховання та спорту НСК
Т. L Кочерz iHa, заступники
деканiв/директорiв
факультетiвДНI з виховноi
роботи, проректор з науково-
педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання)
I.0. Сmепанець,

8. Про iнтеграцiю абiтурiентiв i
студентiв iз тимчасово
окупованих територiй, сирiт, УБД,
осiб з обмеженими можJIивостями
в унiверситетське середовище.

KBiTeHb
2023 року

Керiвник Центру виховноi
роботи I.B. Конdраmь€ва,
завiдувач пiдготовчого
вiддiлення для громадян
Украiни I.B, Ляulенко,
заступники деканiв/директор iB

факультетiвННI з виховноТ

роботи; проректор з науково-
педагогiчноi
роботи (ryMaHiTapHi питання)
I.0. Сmепанець.

9. Висвiтлення та популяризацiя
ocBiTHix, науково-дослiдницьких,
волонтерських, суспiльних
здобуткiв членiв унiверситетськоi
спiльноти.

Травень
2023 року

.Щиректор
I_{eHTpy комунiкацiй
В.В. Лumвuненко

10. Пiдсуr,tки дiяльностi Постiйноi
KoMicii Вченоi ради з
гуманiтарних питань у другому
ceMecTpi й вироблення плану
роботи на 202З 12024 н.р.

Травень
2023 року

голова Постiйноi koMicii
ВченоТ ради Г.Ф. Сел,tенюк

iffii'Tfi ;TJhНr:" 
ВЧеНОi'"Ъ

//

Григорiй СЕМЕНЮК



Склад
Постiйноi KoMiciT Вченоi ради

з питань перспективного розвитку
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка

|.Izнаmюк Днэrcела IBaHiBHa - доктор економiчних наук, професор, декан
економiчного факультету, голова KoMicii.

2. Бiлявська Ольzа Борuсiвна - кандидат економiчних наук, проректор з

науково-педагогiчноi роботи (фiнансово-економiчнi питання).

науково-педагогiчноi роботи (адмiнiстративно-господарська робота).

доцент, доцент кафедри теорii та технологii програмування факультету
комп'ютерних наук та кiбернетики.

5. Колларов lzop Волоduмuровuч - доктор хiмiчних наук, професор, директор
Навчально-наукового iнституту високих технологiй.

6. Лукаu,lов !мumро Волоduмuровuч - доктор бiологiчних наук, професор,

завiдувач кафедри екологiТ та зоологiТ ННЦ <<Iнститут бiологii та медицини>.

завiдувач кафедри HoBiTHboi icTopii Украiни iсторичного факультету, директор
навчаJIьно-методичного вiддiлу Унiверситету.

9. Чуйко Олена Васtl^лiвна - доктор психологiчних наук, професор, завiдувач

кафедри соцiальноi реабiлiтацii та соцiальноi педагогiки факультету
психологii.

l0. Шнюков Серziй Свzеновuч - доктор геологiчних наук, доцент, завiдувач

кафедри мiнералогii, геохiмii та петрографii HHI кIнститут геологii>.

/L



План роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради

з питань перспективного розвитку
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIIевченка

на 202212023 навчальний piK

лъ
з/п

Питання, що виносяться на розгляд
постiйноi koMicii

TepMiH
виконання

Щоповiлачi/
вiдповИальнi особи

l Обговорення завдань, поставлених

ректором у свiтлi виконаннll Стратегiчного
плану розвитку Унiверситету на перiод
2018-2025 рр., та визначення конкретних
першочергових завдань на 202212023 н.р.

Про заходи щодо органiзацiТ безпечноТ

роботи працiвникiв та здобувачiв освiти
КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка в су{асних умовах.

Вересень
2022 року

голова Постiйноi
KoMiciT A.I. Izнаmюк,
члени Постiйноi
KoMicii, проректори
о.Б. Бiлявська,
о,М, Феdевuч.

2. Про пiдвищеннJI конкурентоспроможностi
ОНП освiтнього рiвня доктора фiлософii
(PhD).

Жовтень
2022 року

голова Постiйноi
KoMiciT Д.L lzнаmюк,
проректор
Г.М. Толсmанова.

a
J. Про впровадження системи електронного

документообiгу АСКОД.
Листопад
2022 року

голова Постiйноi
KoMicii Д.L lzнаmюк,
член Постiйнот
KoMiciT В,М. Волохов.

4. Про результати дlяльностl
Коорлинацiйного центру видавничоi

дiяльностi Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса I[[евченка.

Грулень
2022 року

голова Постiйноi
KoMicii Д.I. Izнаmюк,
проректор
Г.М. Толсmанова.

5. Напрями вдосконалення якостi освiтнього
процесу на факультетах/в iнститутах/ в

навчаJIьно-наукових iнстиryтах на ocHoBi

результатiв S WОТ-аналiзу.

Сiчень
202З року

голова Постiйнот
KoMicii A.I. Izнаmюк,
член Постiйноi
KoMicii А.М. Пuжuк,

6. Про вдосконztлення роботи репозитарiю
Киiвського нацiонаrrьного унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка.

Лютий
2023 року

гопова Постiйноi
KoMiciI A.I. Izнаmюк,

директор НауковоТ
бiблiотеки
iM. М. Максимовича
О.О. Сербiн.

7. Про Концепцiю iнтернацiоналiзацiТ
КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса ТIIевченка.

Березень
202З року

голова Постiйноi
KoMicii д.I. Izнаmюк,
член Постiйноi
KoMicii С.С, Шнюков.

8. Корпорацiя
нацiона_гlьний
IIIевченка>
Унiверситеry.

кНауковий парк Киiвський

унiверситет iMeHi Тараса
iнновацiйнiй екосистемi

/э

KBiTeHb
202З року

голова Постiйноi
KoMicii д.I. Izнаmюк,
член Постiйноi
KoMiciT С.В. Луuluк.



9. Напрями розширення участi роботодавцiв
освiтнiй дiяльностi та розвитку дуальних
ocBiTHix програм.

Аналiз виконання Стратегiчного плану

розвитку Унiверситеry на 2018-2025 рр.
факул ьтетами/iнститутами/навч uul ьно-
науковими iнститутами, вiддiлами,
службами Унiверситеry в рамках
пiдготовки питання до засiдання Вченоi
ради Унiверситету.

Травень
20ZЗ року

голова Постiйноi
KoMicii Д.I. Izнаmюк,
член Постiйноi
KoMicii А.М. Пижик.

голова Постiйнот
KoMicii д.I. Iенаmюк,
члени Постiйнот
KoMicii, проректори
о.Б. Бiлявська,
о.М. Феdевuч.

10.
Пiдготовка пропозицiй до Плану роботи
ВченоТ рФци Унiверситету на 202312024 

".р.

Червень
ZO2З року

голова Постiйноi
KoMicii д,I. Izнаmюк

Постiйна комiсiя ВченоI ради з питань перспективного розвитку
Унiверситету проводить своТ засiдання один раз на мiсяць (другий понедiлок).

Голова Постiйноi KoMicii Вченоi ради
з питань перспективного розвитку Анжела IгнАТЮк

н



Склад
Постiйноi бюджетно-фiнансовоi KoMicii Вчено[ ради

Киiвського нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка

(фiнансово-економiчнi питання), голова KoMicii.

2. Феdевuч Олее Мuхаtаювuч - кандидат юридичних наук, проректор з науково-

педагогiчноi роботи (адмiнiстративно-господарська робота).
З. Безуtцак Оксана Омелянiвна - доктор фiзико-математичних наУк, профеСОР,

декан механiко-математичного факультету.

директора з науково-педагогiчноi роботи Навчально-наукового iнСтИryТУ

високих технологiй.
6. Гражевська Наdiя IBaHiBHa - доктор економiчних наук, професор, професор

кафедри економiчноi Teopii, макро- та мiкроекономiки економiчного факультетУ.

7, Гречка Сmанiслав Олексанdровuч - помiчник ректора, аспiрант НавчurлЬно-

наукового iнституту фiлологiТ.
8. leHuceHKo Валенmuна Пеmрiвна _ головний бухгалтер Унiверситету.

9. Копiйка Валерiй Волоdцlwuровuч доктор полiтичних наук,

директор Навчально-наукового iнституту мiжнародних вiдносин.

професор,

|0. Мельнuк Теmяна Грuzорiвна - кандидат економiчних наук, доцент кафедри

облiку i аулиту економiчного факультету, секретар KoMicii.

|l. Мuсака Ганна BiKmopiBqa - кандидат економiчних наук, ДоцеНТ, ДОЦеНТ

кафедри облiку та аудиту економiчного факультету.
12. Чолцко !мumро Феdоровuч - кандидат геологiчних наук, ДоценТ, ДОцеНТ

кафедри гiдрогеологii та iнженерноi геологii HHI <<Iнститут геологii>>, заступник

голови Первинноi профспiлковоi органiзацii Унiверситету.

/5



План роботи
Постiйноi бюджетно-фiнансовоi KoMicii Вчено[ ради

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIIgз.|gццх
на 202212023 навчальний piк

м
з/п

Питання, що виносяться на розгляд
ПостiйноI KoMicii

TepMiH
виконання

Доповiдачi/
вИповЦальнi особи

1 Фiнансове забезпечення першочергових
видаткiв у 202212023 навчальному роцi.

Благодiйна допомога: перспективи та
можливостi з€tлуIення меценатiв до
розвитку Унiверситету.

Щентри харчування: робота в умовах
карантину та военного стану, перспективи
розвитку.

Вересень
2022 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT,
проректор О. Б. Бiлявська,
члени Постiйноi koMiciT
В.П. !енuсенко,
I.M. flьолое.

Нача-гtьник вiддilry
органiзацiТ платних
послуг Ю,М. Терес.

!иректор Щентру
харчування JtГs 2
Н.Ф. Колеснuк.

2. Аналiз впливу результатiв вступноi
кампанii на виконання дохiдноi частини
спецiального фо"ду Унiверситету у
2022 роцi в умовах воснного стану.

Мiжнародний досвiд зrrпучення на
навчання iноземних громадян.

Жовтень
2022 року

Член ПостiйноТ KoMiciT
В.П. fенuсенко.

Член ПостiйноТ KoMiciT
В. В. Копiйка, завiдувач
пiдготовчого вiддiлення
дrя iноземних громадян
Г.о. Усаmенко.

a Розгляд проскту фiнансового плану
Унiверситету на 2023 piK.

Проскти капiтальних i поточних
ремонтних робiт на2O2З piK.

Листопад
2022 року

член Постiйноi koMicii
I.M. lьолоz,

Член Постiйноi KoMiciT
о,М. Феdевuч.

4. Ана_гriз виконання структур
пiдроздiлаlrли Унiверситету плану над
платних послуг у 2022 роцi, вIlлив ре;
военного стану та перспективи розвит

Про результати фiнансово-господар
дiяльностi та аналiз виконання кошт(
Украiнського фiзико-математичного J

у 2022 рошi.

Про результати фiнансово-господар
дiяльностi та аналiз виконання кошто
коледжiв у 2022 роцi.

)

ними
IaHшI
киму
ку.

cbKoi
)рису
riцею

ськоТ

рисiв

Грулень
2022 року

член Постiйноi koMicii
I.M. !ьолое.

Щиректор УФМЛ
Л.д. Лаmuuленко.

В.о. директора Фахового
коледжу
геол огорозв iдув альних
технологiй В. В. Яценко,
в.о. директора Оптико-
механiчного фахового
коледжу
Б.В, ГапрuнdашвLпi.



5. Про результати фiнансово-господарськоТ| Сiчень
дiяльностi та аналiз виконання кошторису | 202З року
Унiверситету у 2022 роцi. l

Член Постiйноi KoMiciT
В.П. !енuсенко.

6. Про уточнення пlrанових показникiв
кошторису Унiверситету на 2023 piK.

Пiдготовка абiтурiснтiв до вступу в
Унiверситет. ПерсtIективи залученшI на
навчання молодi на приролничi
спецiаrrьностi та за кошти фiзичних i
юридичних осiб.

Лютий
2023 року

член Постiйноi koMicii
I.М.,,Щьолоz.

член Постiйноi koMicii
Г, П. Грабчук, завiдувач
пiдготовчого вiддiленIul
дlя громалян Украiни
I.B, Ляuленко.

1. Анаrriз напрямiв збiльшення дохiдноi
частини спецфонду та оцтимiзацii
витратноi частини кошторису
Унiверситету.

Ступмiстечко: дiяльнiсть в р{овах
карантину та воснного стану, перспективи
розвитку.

Березень
2023 року

Член Постiйноi KoMiciT
I.M. !ьолоz.

Щиректор Студмiстечка
LI. Лiбак.

8. вIп] <КиТвський унiверситет>:
забезпечення таматерiально-технiчне

надання послуг.

Наукова бiблiотека
матерiально-технiчне
наданшI tlослуг.

Майновi права
iнтелектуальноI
виЕагорода.
оподаткування.

iM. М. Максимовича:
забезпечення та

на об'екти права
власностi. Авторська
Нарахування й

KBiTeHb
,2023 року

директор впц
<Киiвський унiверситет))
Г.Л. HoBiKoBa,

член Постiйноi koMicii
Г.В. Мuсак4, директор
Науковоi бiблiотеки
iM. М. Максимовича
О.О. Сербiн.

член Постiйноi koMicii
О.О. Безулцак, член
постiйнот koMicii
В. П.,Щенuсенко, завiдувач
патентно-лiценз iйного
вiддiлry"Г. А. Компанець.

9. Аналiз виконання Стратегiчного плану
розвитку Унiверситету у 20221202З н.р. та
пропозицii на 202З12024 н.р. до засiдання
ВченоТ ради Унiверситету.

Травень
2023 року

голова Постiйноi koMiciI
о.Б. БLryявська,
чпени IlостiйноТ KoMicii.

l0. Аналiз результатiв роботи Постiйноi
KoMiciT у 202212023 н.р.

Пiдготовка пропозицiй до lrлану роботи
Вченоi ради Унiверситеry на
202З/2024 н.р.

Червень
2023 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT
о.Б. Бi.цявська,
члени IlостiйноТ KoMiciT.

голова Постiйноi
бюджетно-фiнансовоi KoMicii Вченоi ради

/v @Щ ОльгаБIлявськд



Склад
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з кадрових питань

КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIlgз.Igцца

1.Iльченко Волоduмuр Васшtьовuч доктор фiзико-математичних наук,
професор, перший проректор, голова KoMicii.

2. Воловенко Юлiан Мuхайловuч - доктор хiмiчних наук, професор, декан
хiмiчного факультету.

З. Запоmоцькuй Серziй Пеmровuч - доктор географiчних наук, професор, декан

професор, декан фiзичного факультету.
9. Чол,tко !мumро Феdоровuч - кандидат геологiчних наук, доцент, доцент

кафедри гiдрогеологii та iнженерноI геологiТ HHI <Iнститут геологii>>, заступник
голови ПервинноТ профспiлковоi органiзацii Унiверситету.

,l8



постiйноi koMicii Вченоi Ради з кадрових пштань
киiвського нацiонального унiверситету iмънi Тараса Шевченка

План роботи

на 202212023 навчальний niьни к

}lъ

з/п

Питання, щ0 винOсяться на рOзгляд
постiйноi koMicii TepMiH виконання доповiдачil

вiдповiдальнi особи

1 Пiдготовка до розгляду на заiЙаннi
Вченоi ради питань щодо кадровоТ
полiтики Унiверситету.

Упродовж року Голова
Постiйноi KoMiciT
В.В, Iльченко

2. Надання рекомендацiй щодо
нагородження заохочувЕLпьними
вiдзцаками Унiверситету.

Вересень
2022 року

Член
постiйнот koMicii
Ю.М. Воловенко

J. Надання рекомендацiй щодо
кандидатур на призначеннrI
державнLгх. стипендiй видатним
дlячам освlти l науки.

Жовтень
2022 року

Голова
постiйноi koMicii
В.В. Iльченко

4. Надання рекомендацiй щодо
нагородження державними та
вlдомчими заохочувzLпьними
вiдзнаками.

Листопад
2022 року

член Постiйноi
KoMiciT, нач€Lпьник
вiддiлу кадрiв
о.Г. Iванченко

5. Розгляд конфлiктних кадрових
питань щодо продовження трудових
вlдносин.

Грулень
2022 року

член Постiйноi
KoMiciT о,Г. Iванченко

6. Надання рекомендацiй щодо
кандидатур на призначення
стипендii Кабiнеry MiHicTpiB
УкраiЪи за видатнi заслуги у сферi
вищоi освiти.

Сiчень
202З року

Голова
ПостiйноТ KoMiciT
В.В. Iльченко

7. Про засоби стимулювання та
пiдвищення мотивацii працiвникiв
Унiверситету.

Лютий-березень
202З року

Член
постiйноi koMicii
Д.Ф. Чомко

8. Надання рекомендацiй щодо
присвоення звання <Заслужений
професор Киiвського нацiонztльного
унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка>.

KBiTeHb
202З року

Голова
постiйноi koMicii
В.В, Iльченко

9. Надання рекомендацiй щодо
нагородження заохочувaLпьними
вiдзнаками з нагоди Щня науки.

Травень
202З року

Член
постiйноi koMicii
Л,I. осmапченко

10. Аналiз результатiв роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з
кадрових питань у 202212023 н.р.
Пiдготовка пропозицiй до плану
роботи ВченоТ ради Унiверситету на
202312024 н.р.

Червень
2023 року

Голова
постiйноi koMicii
В.В. Iльченко

голова Постiйноi koMicii
Вченоi ради з кадрових питань Володимир IЛЪЧЕНКО

/!



Склад
ПостiйноТ iсторико-меморiальноi KoMicii ВченоТ ради

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
1. Паmрuляк IBaH Казtt-uuровuч - доктор iсторичних наук, професор, декан

iсторичного факультету, голова KoMiciT.

проректор з науково-педагогiчноi роботи (зв'язки з громадськiстю),
3. Заярнuй Олеz Днаmолiйовuч - доктор юридичних наук, доцент, професор

кафедри iнтелектуальноi власностi та iнформацiйного lrрава Навчально-

наукового iнституту права.

4. Сфiлленко ,Щлаumро Вimаryiйовuч - заступник директора Молодiжного центру
культурно-естетичного виховання Унiверситету
5. Кuрuлюк Феdiр Мuхайловuч - доктор фiлософських наук, професор, голова

Ради BeTepaHiB Унiверситету.
6. Короmкuй Вiкmор Днdрiйовuч - кандидат iсторичних наук, доцент, професор

кафедри давньоi та новоТ icTopii Украiни iсторичного факультету.
7. Круzлова Люdлцuла Борuсiвна - кандидат iсторичних наук, директор Музею
icTopiT Киiвського нацiонЕLIIьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, секретар

KoMiciT.

8. Лаmuul Юрiй Волоduлluровuч - кандидат iсторичних наук, доцент, доцент
кафедри icTopii свiтового украiЪства iсторичного факультету.
9. HoBiKoBa Ганна Леопольdiвна - директор ВПЦ <Киiвський унiверситет).
l0. Пuжuк Днdрiй Мuколайовuч - кандидат iсторичних наук, доцент, завiдувач

кафедри HoBiTHboi icTopiT Украiни iсторичного факультету, директор навч.uIьно-

методичного вiддiлу Унiверситету.
||. Руккас Днdрiй Олеzовuч - кандидат iсторичних наук, доцент, доцент кафедри

icTopii IJентральноТ та Схiдноi Свропи iсторичного факультету.

завiдувач кафедри украТнськоi фiлософiТ та культури фiлософського факультету.

професор кафедри HoBiTHboi icTopiT Украiни iсторичного факультету.
|4. Серziйчук Волоduлtuр Iвановuч - доктор iсторичних наук, професор, завiдувач
кафедри icTopii свiтового yKpaiHcTBa iсторичного факультету.
t5. Сокuрко Олексiй Грuzоровuч - кандидат iсторичних наук, доцент, доцент
кафедри давньоi та новоi icTopii Украiни iсторичного факультету.
lб. Треmяк Кuрш,tо Олееовuч кандидат iсторичних наук, доцент, доцент
кафедри археологiТ та музеезнавства iсторичного факультету, заступник голови
KoMicii.
17. Янчук Сереiй Ярославовuч - кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри

iноземних мов хiмiко-фiзичних факультетiв Навчально-наукового iнстиryту

фiлологiТ.



План роботи
Постi t'l Hoi icTo рико-м емо рiал ь Hoi ко MiciТ В ч е Hoi Ради

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса iШ."u*"*"
на 202212023 навчальний niнии pIK

.п{t

з/п
Питання, що впносяться на розгляд

Постiйноi KoMiciT
TepMiH

виконання
Щоповiдачil

вЦповiдальнi особи
1 Заходи щодо створення <Вiрryа-пьного

меморiагry пам'ятi полеглих
шевченкiвцiв> з под€tпьшим
формуванrulм експозицii в Музеi icTopii
Унiверситету (спiльно з iншими
струкгурнIдiIи пiдроздiлап,и
УнiверСитету, вiдповiдалrьними за
пiдготовlсу проекry).

Упродовж
року

члени Постiйноi
koMicii спiльно зi
студентами
факультетiв/ HHI

2. Пошук i вивчення джерел задля
пiдготовки матерiалiв, пов'язаних з
героiзмом сryдентiв, працiвникiв та
вигryскникiв УнiверситOту, якi
виборювали свободу i незалежнiсть
Украiни.

Вересень -
жовтень

2022 року

член Постiйноi
KoMicii Л.Б, Круzлова

aJ. Збiр матерiалiв про участь науково-
педагогiчних працiвникiв, студентiв i
спiвробiтникiв Унiверситету у подiях
рq9iйсько-украiнськоi вiйни.

Листопад -
грудень

2022 року

член Постiйноi
KoMicii Г.П. Савченко

4. Сryлiювання й ана.гliз докуиентiв,
матерiалiв про росiйську збройну агресiю
проти УrраТни та повно масштабне
Егоргнення PociT в УкраТну.

Сiчень -
лютий

2023 року

члени Постiйноi
KoMicii B.I. Серziйчук,
В.М. Морd'вiнцев

5. .Щослiдденrrя матерiалiв про у{асть
сryдеrпiв, працiвникiв та вигryскникiв
Унiверситеry у подiях росiйсько-
ylgaiHcbKoi вiйни за незалежнiсть
Украiни.

Березень -
KBiTeHb

202З року

члени Постiйноi
KoMiciT Ф.М. Кuршtюк,
М.Ю. PycuH

б. Збiр iнформацii, iT аналiз i
систематизацiя щодо yracTi студентiв,
викладачiв та спiвробiтникiв
Унiверситету у боротьбi за свободу i
незztлежнiсть Украiни.

Травень -
червень

202З року

члени Постiйноi
KoMicii В.Д. Короmкuй,
Ю.В. Лаmuul

7. Класифiкацiя зiбраних матерiалiв та
пiдготовка фотографiй для виставки
про героiЪм студентiв, викладачiв та
спiвробiтникiв Унiверситету у перiод
росiйсько-украiнськоi вiйни.

Червень
2023 року

члени Постiйноi
KoMicii
О.Л. ,Щобрuсанська,
В.М. Морdвiнцев,
Г.Л. HoBiKoBa

Голова
KoMlcll

Постiйноi iсторико-меморi
Вченоi ради r-

bHoi

J/
IBaH ПАТРИЛЯК



Склад
Постiйноi KoMiciT Вченоi ради

з питань мiжнародного спiвробiтництва
Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса lIIевченка

l. Слluрнова Ксенiя Волоdtttпuрiвна - доктор юридичних наук, професор,

проректор з науково-педагогiчноТ роботи (мiжнародне спiвробiтництво), голова

професор кафедри адмiнiстративного права та процесу Навчально-наукового

iнституту права.

3. Галuч Лiлiя Борuсiвна
мобiльностi Унiверситету.

4. Звонко Ганна Олексанdрiвна - кандидат фiлологiчних наук, застуПник

директора (мiжнароднi зв'язки та профорiснтацiйна робота) Навчально-

наукового iнституту фiлологii.
5. Калuновськuй Вimалiй евzенiйовчч - кандидат бiологiчних наук, заступник

директора з науково-педагогiчноi роботи (з мiжнародних питань)

ННЦ <<Iнститут бiологiТ та медицини>.

директор Н авчально -науко во го iH ституту мiжнародних вiдносин.

професор, завiдувач кафедри економiчноТ та соцiальноI географiТ географiчноГо

факультету.

дiяльностi науково-дослiдноТ частини Унiверситету.

I0. Ткачук Днжелiка Олеziвна - доктор фiлософii у галузi права, наЧальниК

вiддiлу аспiрантури та докторантури.

завiдувач пiдготовчого вiддiлення для ilrоземних громадян.

lL



План роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради

з питань мiжнародного спiвробiтнпцтва
КиiЪського нацiонального унiверситету iMeцi Тараса IIIевченка

2022l2023 йрiна навчальни
.]\lb

з/п
Питання, що виносяться на розгляд

постiйноi koMicii
TepMiH

виконання
Щоповiдачi/

вiдповiдальнi особи
1 Обговорення завдань, поставлених ректором

у свiтлi виконання Стратегiчного плану
розвитку Унiверситету на llерiод 2018-
2025 рр., та визначення конкретних
першочергових завдань на 20221202З н.р. у
сферi мiжнародного спiвробiтництва.

Визначення напрямiв та стану мiжнародноi
академiчноi мобiльностi, оформленоi на
202212023 

".р.
Обговорення поширення iнформацiйноi
кампанii про ocBiTHi програми на зарубiжних
ocBiTHix порталах.

Обговорення стану мiжнародного
спiвробiтництва у KoHTeKcTi набору в
аспiрантуру, форIчryвання програм подвiйноi
аспiрантури iз зарубiжними партнерами.

Жовтень
2022 року

голова Постiйнот
KoMicii, проректор
К,В. Слluрнова

член Постiйноi
KoMicii Л.Б. Галuч

член Постiйнот koMicii
Г.о. Усаmенко

член Постiйноi
KoMicii Д.I. Ткачук

2. Визначення та обговорення ре€rлiзацii нових
форrvr iнтернацiоналiзацii з ключовими
стратегiчними партнерами, з якими
сформованi спiльнi зарубiжнi центри.

Обговорення перспектив визначення
стратегiчних прiоритетiв розширеннrI
iнтернацiоналiзацii освiти в Унiверситетi
внаслiдок военного стану в УкраiЪi.

Обговорення виконання оперативних заходiв
з iнтернацiоналiзацii в умовах воснного
стану.

Листопад
2022 року

голова Постiйнот
KoMiciT, проректор
К.В. Смuрнова

член Постiйнот
KoMiciT В.В. Копiйка

член Постiйноi
KoMicii Р,К. Пеmюр

з. Монiторинг стану мiжнародних угод та
проектiв факультетiв/навчально-наукових
iнститутiв у дiяльностi Унiверситету.

Оцiнка та аналiз дiяльностi Офiсу по роботi з
iноземними студентами; стан набору
iноземних студентiв в Унiверситет в умовах
дистанцiйного/очного набору.

Сiчень
202З року

голова Постiйноi
KoMiciT, проректор
К.В. Смuрнова

член Постiйноi
KoMiciT
Г.о. Усаmенко

4. Монiторинг стану мiжнародноi спiвпрацi
фекультетiв/навчально_наукових iнститутiв,
визначення прiоритетiв змiцнення критерiiЪ
мiжнародного рейтингування Унiверситету.

,

Березень
2О2З року

голова Постiйноi
KoMiciT, проректор
К,В, Смuрнова



Вивчення питання yra"ri в
програмах, що дiють за
мiжнародних урядових та
органiзацiй.
f\r_л_- -, _

мlжнародних
пiдтримки

неурядових

член Постiйноi
KoMicii Р.К. Пеmюр

5.
I 
tJUl OtsOрення та пlдготовка для розгляду на

| 
Вченiй радi Унiверситету Стратегii

I 
iнтернацiоналiзацii Унiверситету.

I

| 
Формування завдань у свiтлi виконання

l Стратегiчного плану розвитку Унiверситету
на перiод 20|8-2025 рр. та 

""rru""rr" Iконкретних першочергових завдань 
"u 

l

202З12024 н.р. у сферi мiжнарод"о.о 
|

KBiTeHb
2023 року

Голова ПостiйноI
KoMicii, проректор
К.В. Сл,tuрнова

6. u,l,aн lн(рормацlйних джерел та заходiв,
спрямованих на активiзацiю мiжнародного
спiвробiтництва Унiверситету.

Монiторинг напрямiв мiжнародноI
академiчноТ мобiльностi.

Травень
202З року

голова Постiйноi
KoMicii, проректор
К.В, Слluрнова, член
ПостiйноТ KoMiciT
В.В. Копiйка.

член Постiйноi
KoMicii Л.Б. Галuч7. т-т:Illл1,tr,l,l.lBкa пропозицlи до плану роботиВченоi ради Унiверситеry на 202З12О24

навчальний piK.

Червень
2023 року

голова Постiйнот
KoMiciT, проректор
К.В. CMupHoBa

Голова Постiйноi KoMicii Вченоi ради
з питань мiжнародного спiвробiтництва Ксенiя СМиРноВА

I!



Склад
Постiйноi правничоi KoMicii Вченоi ради

КиiвсьКого нацiОнальноГо унiверСитетУ iMeHi Тараса IIIевченка
1. Васuльченко оксана Пеmрiвна доктор юридичних наук, професор,

директор Навчально-наукового iнституту права, голова KoMiciT.
2. Герасutиенко евzен Сmанiславовuч - кандидат юридичних наук, доцент,

ДОЦент кафедри адмiнiстративного права та процесу Навчально-наукового
iнституту права.

З. Грuнюк Волоdllмuр Олексiйовuч доктор юридичних наук, доцент,
пРОфесор кафедри кримiнального процесу та кримiна_гliстики Навчально-
наукового iнституту права.

4. liduч Тарас олеzовuч - доктор юридичних наук, професор, професор
Кафелри Teopii та icTopiT права та держави, заступник директора Навчально-
наукового iнституту права.

5. Заець олена IBaHiBHa - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
земельного та аграрного права Навча-пьно-наукового iнстиryту права.

6. Заярнuй Олеz Днаmолiйовuч - доктор юридичних наук, доцент, професор
кафедри iнтелектуальноi власностi та iнформацiйного права Навча_гtьно-
наукового iнституту права.

завiдувач кафедри мiжнародного приватного права Навчально-наукового
iнституту мiжнародних вiдносин.

8. Ковальчук Теmяна Грuzорiвна кандидат юридичних наук, доцент,
завiдувач кафедри екологiчного права Навчально-наукового iнституту права.

9. Коduнець Днаmолiй Олексанdровuч - доктор юридичних наук, професор,
завiдувач кафедри iнтелектуальноi власностi та iнформацiйного права
Навчально-наукового iнституту права.

l0. Корчак Наmапiя Мuколаiвна - доктор юридичних наук, доцент, завiдувач
кафедри публiчноi полiтики Навчально-наукового iнституту публiчного
управлiння та державноi служби.

процесу та науковоТ роботи Iнституту управлiння державноi охорони Украiни
|2. Лоmюк Ольzа Сmепанiвна - доктор юридичних наук, професор, професор

кафедри конституцiйного права Навчально-наукового iнституту права.

професор кафедри цивiльного права Навчально-наукового iнституту права.

науковий спiвробiтник Вiйськового iнстиryту.
|5. Плахоmнiк Олеz Вimалiйовuч - кандидат юридичних наук, доцент, доцент

кафедри нотарiального, виконавчого процесу та адвокаryри, прокуратури,
судоустрою Навчально-наукового iнституту права.

16, Попко Badauyl Вiкtпоровuч - доктор юридичних н8ук, доцентr професор
квфэдрн порiвнялъ1.1ого i еаропэйýького прgвя. Навчаrrьцо-наукового iцýтитуту
мiжнародних вiдносин.

|7. Резнiкова Вiкmорiя BiKmopiBHa доктор юридичних наук, професор,
завiдувач кафедри економiчного права та економiчного судочинства Навчально-

наукOвOг0 lнституту права.

|8. Сапенко lpuHa Волоduмuрiвна - кандидат юридичних наук, начальник
юридичноговiддiлуУнiверситету. J.Г



завiдувач кафедри кримiнально-правовоi полiтики та кримiнального права
Навчально-наукового iнституту права.

20. Тропiн Захар Волоduмuровuч - кандидат юридичних наук, доцент, доцент
кафедри мiжнародного права Навчально-наукового iнституту мiжнародних
вiдносин.

доцент кафедри трудового права та права соцiального забезпечення Навчально-
наукового iнституту права.

22. Чупрuна Люdмъtла Мuколаtвна - кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фiнансового права Навчально-наукового iнституту права,
секретар KoMiciT.

Jб



План роботи
ПостiйноТ правничоi KoMicii ВченоТ ради

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
202212023 иDlна навчальни к

J\b

з/п
Питання, що виносяться на розгляд

постiйноi koMicii
TepMiH

виконання
Щоповiдачi/

вiдповiдальнi особи

1 Обговорення про€кту плану роботи
Постiйноi правничоI KoMiciT Вченоi
ради на20221202З н.р.

Серпень
2022 року

голова Постiйноi koMicii

2. Затвердження плану роботи ПостiйноТ
правничоi KoMicii на 20221202З н.р.
Про питання правового забезпечення
дiяльностi самоврядних органiзацiй в
аспiранryрi факультетiв/ навчitльно-
наукових iнститутiв Унiверситету.

Вересень
2022 року

голова Постiйноi koMicii
о.П. Васtlльченко,
заступники деканiв
факультетiв/ директорiв
навч€lльно_наукових
iнститутiв з науково-
педагогiчноi роботи,
представники
самоврядних органiзацiй.

a Розгляд питань удосконzLлення
лок€lльних aKTiB щодо органiзацiТ
дiяльностi Унiверситеry.

Протягом
навчального

року

голова Постiйноi koMicii
о,П. Васшtьченко,
нач€UIьник юридичного
вiддiлу I.B. Саленко

4. Про гарантii конституцiйних прав i
свобод учасникiв освiтнього процесу
Унiверситету пiд час дiТ во€нного
стану.
Про роль юридичноi науки та
правозастосовноi практики в

Унiверситетi у вiдбудовi УкраiЪи.

Жовтень
2022 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT
о. П. Васuльченко, чпени
ПостiйноТ KoMiciT.

5. Про удоскон€lлення правового
забезпечення iнформацiйноi безпеки
Унiверситету.

Листопад
2022 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT
о.П. Васuльченко,
проректор з науково-
педагогiчноi роботи
(зв'язки з громадськiстю)
О,Л. [обрсюанська, члени
ПостiйноТ KoMicii.

6. Про правовi аспекти реалiзацiТ
антикорупцiйноi полiтики
Унiверситету та Антикорупцiйноi
програми Унiверситету.

Грудень
2022 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT
О.П. ВасuJlьченко,
керiвник вiддiлу з

реалiзацii
Антикорупцiйноi
програми та запобiгання
корупцii Унiверситету
А.В. Олiйнuк (за згодою).

7. Проведення спiльних засiдань з
Постiйною комiсiею Вченоi ради з
питань етики дJIя розгляду випадкiв
порушення стичних норм,
зафiксованих в Етичному кодексi

унlверситетськ0l спlльнOти (у разl

Протягом
навчаJIьного

року

/+

голова Постiйноi koMicii
о,П. Васulпьченко, голова
постiйнот koMicii з питань
етики B,,\rL МорОвiнцев.



отримання звернень вiд представникiв
трудових або студентських колективiв)
при нЕцвностi питань правового
характ9ру.

8. про дотримання ак4демiчнот
доброчесностi учасниками освiтнього
процесу Унiверситеry (правовi
аспекти).

Сiчень
202З року

голова Постiйноi koMicii
о.П. Васuльченко,
заступники деканiв
факультетiв/ директорiв
навчально-наукових
iнстиryтiв з науково-
педагогiчноi роботи.

9. Про улосконzlлення спiвпрацi з
органами студентського
самовря.цуванЕf, щодо правового
забезпечення органiзацiТ освiтнього
процесу в Унiверситетi.

Лютий
202З року

голова Постiйноi koMiciT
о.П, Васtlльченко,
проректор з науково-
педагогiчноI роботи
д.П. Гоuсuк,
голова Студентського
парлzlп{енry Унiверситету
(за згодою).

l0. Про реалiзацiю прав iнтелекryальноi
власностi учасникiв освiтнього та
наукового процесу Унiверситету

Березень
202З року

голова Постiйноi koMiciT
о.П. ВасuJlьченко,
проректор з HayKoBoi

роботи Г,М. Толсmанова,
члени ПостiйноI KoMiciT.

l1 Про соцiальнi гарантii 1..lасникiв
освiтнього процесу Унiверситету.

KBiTeHb
2023 року

Голова ПостiйноТ KoMiciT
о.П. Васuльченко

12. Аналiз роботи Постiйноi правничоi
KoMicii Вченоi ради у 202212023 н.р.

Травень
2023 року

голова Постiйнот koMicii
о.П, Васлаhченко

13. Розгляд пропозицiй Постiйноi
правничоi KoMicii Вченоi ради щодо
включеншI актуrLльних питань у план
роботй Вченоi ради наЭ02312024 н.р.

Червень
202З року

голова Постiйноi koMiciT
о.П. Васuльченко

Голова Постiйноi правничоi
KoMicii Вченоi ради Оксана ВАСЦЛЬЧЕНКО

д



Склад
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з питань етики

КиiЪського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
1. MopdBiHtleB В'ячеслав Мuхайловlлч - доктор iсторичних наук, професор,

завiдувач кафедри icTopii Щентраrrьноi та Схiдноi европи iсторичного факультету,
голова KoMiciT.

2. [обржанська Олена Леонidiвна кандидат полiтичних наук, доцент,
проректор з науково-педагогiчноТ роботи (зв'язки з громадськiстю).

З. Сmепанець IHHa Олексанdрiвна - кандидат географiчних наук, проректор з
науково-педагогiчноТ роботи (гуианiтарнi питання).

4. Бакай Васuль Васuльовuч - сryдент IV курсу, голова профбюро студентiв
механiко-математичного факультету.

5. Герасuменко евzен Сmанiславовuч - кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адмiнiстративного права та процесу Навчально-наукового iнституту
права.

б. Карасьова Олексанdра Вimалiiвна сryдентка III курсу фiлософського
факультеry.

7. Коваленко Длла Борuсiвна - доктор психологiчних наук, професор, завiдувач
кафедри соцiальноi психологii факультету психологii.

8. Конdраmьева lpuHa Влаduславiвна - доктор фiлософських наук, доцент,
професор кафедри релiгiезнавства фiлософського факультету, керiвник Щентру
виховноi роботи Унiверситету.

9. JIяuленко lpuHa Валерiiвна - кш{д.цат фiлософсьлоос ноук, доцент, завiryвач
пiдотовчого вiддiлеши дш громадян Украrrти.

l0. HezpeeBa Iptлla Олеziвна - начаJIьник вiддiлу звернень цромадtrI i юридттrих осiб
Унiверситету.

11. Неdзельська Вiкmорiя Мuколаiвна провiдrий фахiвець Музею icTopii
Унiверситету, координатор Р4ди ветеранЬ УнЬерсrгегу, секретар KoMicii.

|2. Неdiлько Ярослав Вшtенmuновuч - аспiрант III року навчання Навчально-
наукового iнституту права.

1З. Неmреба Днdрiй В'ячеславовuч кандидат фiзико-математичних наук,

доцент, декан факультеry радiофiзики, електронiки та комп'ютерних систем.
t4. Новохацька Луiза Павлiвна - фахiвець першоТ категорii вiддiлгу по роботi зi

студентами Унiверситету.
15. Роzожа Марiя Мtlхайлiвна - доктор фiлософських н&ук, професор, професор

кафелри етики, естетики та кульryрологii фiлософського факультеry.
16. CiHboBa Люdмuла Мuколаiвна * кандидат юридичних наук, доцент кафедри

трудового права та права соцiа-гtьного забезпечення Навча-гrьно-наукового iнституту
права.

|7. Снumюк Вimа,,liй евееновuч - доктор технiчних наук, професор, декан
факультеry iнформацiйних технологiй.

Jg



План роботи
Постiйноi KoMicii Вченоi ради з питань етики

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка
на 202212023 навчальний pi

.пlъ

зlп
Питання, що виносяться на розгляд

ПостiйноI KoMicii
TepMiH

виконання
!оповiдачi/

вiдповiдальнi особи

1 Про виконання Плану роботи IIостiйноТ
KoMicii ВченоТ ради з питань етики
за202l/2022 н.р.
Затвердження Плану роботи Постiйноi
KoMicii ВченоТ ради з питань етики на
202212023 н.р.
Про оновлення складу Постiйноi KoMicii
Вченоi ради з питань етики.

Вересень
2022 року

Голова
Постiйноi KoMiciТ
В.М. Морdвiнцев

2. Розгляд випадкiв порушення етичних норм,
зафiксованих в Етичному кодексi
унiверситетськоi спiльноти (у разi
отриманнrl зверненъ вiд представникiв
Iрудових або студентських колективiв).

Протягом
року

Голова
Постiйноi KoMiciT
В.М, Морdвiнцев,
члени Постiйнот
KoMiciT.

J. Про дотримання положень Пам'ятки норм
етичноi поведiнки для учасникiв освiтнього
процесу КиiЪського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка.

Протягом
року

член Постiйноi
KoMiciT
0.I. Сmепанець

4. Про дотримання норм Етичного кодексу

унiверситетськоТ спiльноти пiд час военного
стану.

Протягом
року

Голова
постiйноi koMicii
В.М. Морdвiнцев,
члени Постiйноi
KoMiciT.

5. Про планування заходiв з виховноТ роботи
на факультетах / в iнститута>r/ в навч€tльно-
наукових iнститутах з урахуванням
положень Етичного кодексу
унiверситетськоТ спiльноти.

Вересень
2022 року

Заступники деканiв
факультетiв/
директорiв
iнститутiв/
навч€lльно-наукових
iнститутiв з виховноТ
роботи

6. Нарада з керiвниками факультетiв/
навчztльно-наукових iнститутiв щодо
особливостей новоТ редакцii Контракту з
науково-педагогiчним працiвником (п. 3, п.
6) на виконання ухв€Lпи ВченоТ ради
Унiверситеry <Завдання КНУ iMeHi Тараса
IIТевченка на 2022/202з Е.р. у свiтлi
виконання Стратегiчного плану розвитку
Унiверситету на перiод 20|8-2025 рр.>
(п. IX.2, п. IX.3) вiд27.06.2022 р.

Жовтень
2022 року

голова Постiйнот
KoMicii
В.М. Морdвiнцев,
декани факультетiв/
директори
навч€Lпьно-наукових
iнститутiв

7. IIро ознайомлення студентiв з Етичним
кодексом унiверситетськоi спiльноти,
Пам'яткою норм етичноi поведiнкил для

Листопад
2022 року

Голова
постiйнот koMicii
В.М, Морdвiнцев,



учасникiв освiтнього процесу, Порядком
запобiгання та протидii дискримiнацii,
боулiнry, гендерно обумовленому
насицьству.

член Постiйноi
KoMiciT
I.0. СmепанеL|ь

8. llpo впровадження тематичних бесiд щодо
цiннiсних засад академiчноi етики
вiдповiдно до положень Етичного кодексу
унiверситетськоi спiльноти з аспiрантами
I-го року навчання за BciMa освiтнiми
програмами.

Грудень
2022 року

Заступники деканiв
факультетiв/
директорiв
навч€Lпьно-наукових
iнститутiв з науковоТ
роботи

9. Лютий
202З року

голова Постiйнот
KoMicii
В.М. Морdвiнцев,
голова Постiйноi
KoMicii Г.Ф. Селtенюк.

10. Про з:rлучення органiв студентського
самоврядування до забезпечення реалiзацii
унiверситетськоi полiтики в галузi етики.

Березень
202З року

Студпарламент
Унiверситоц,
голова Студкомiсii
профкому
В.С. IItербuна

l1 Про заходи, якi проводилися на
факультетах/в iнстиryтах/в навч€rльно-
наукових iнститутах протягом навчzlльного
року, спрямованi на пiдвищення
академiчноi доброчесностi працiвникiв i
студентiв Унiверситету.

KBiTeHb-
травень

202З року

Голова
постiйноi koMicii
В.М. Морdвiнцев,
члени Постiйноi
KoMicii.

|2. Аналiз роботи Постiйноi KoMicii ВченоТ
ради з питань етики у 2022/2023 н.р.
Пiдготовка пропозицiй до Плану роботи
Вченоi ради Унiверситету на 202З12024 н.р.

Червень
202З року

Голова
Постiйноi KoMiciT
В,М. Морdвiнцев,
члени Постiйнот
KoMicii

ГоловаПостiйноIкомiсii hь ^^^^l f _Вченоi ради з питань етики /l Р m!Лr1' - В'ячеслав МОРДВIНЦЕВ"rч*i.r"""Щ
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Вчений секретар Свiтлана ШЧЕНКО


