
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНПІЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНІСА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від « 0  ̂ » листопада 2014 р.

Про створення робочої групи 
із розробки методичних 
рекомендацій щодо формування 
освітньо-професійних і 
освітньо-наукової програм 
у  Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка

Відповідно до вимог частин 4 і 5 статті 10, пункту 15 частини 1 статті 62 і 
пункту 7 Перехідних та Прикінцевих положень Закону України від 1 липня 2014 
р. (№ 1556-УІІ) «Про вищу освіту», а також на виконання Ухвали Вченої Ради 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Гуманітарне 
забезпечення формування конкурентоспроможності випускників університету» 
(від 13 січня 2014 року)

НАКАЗУЮ:
1. Утворити робочу групу із розробки методичних рекомендацій щодо 

формування освітньо-професійних і освітньо-наукової програм за рівнями 
молодшого бакалавра, бакалавра, магістра і доктора філософії у Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка у складі згідно з додатком.

2. Робочій групі:
2.1 До 31 грудня 2014 р. розробити проект методичних рекомендацій щодо 

формування освітньо-професійних і освітньо-наукової програм, які б забезпечили 
набуття здобувачами вищої освіти наскрізних інструментальних (когнітивних, 
методологічних і технологічних), міжособистнісних (соціокультурна, соціально- 
психологічна, соціальна взаємодія і співпраця) та системних (організаційно- 
управлінська, інноваційна тощо) компетентностей на рівнях молодшого 
бакалавра, бакалавра, магістра і доктора філософії.

2.2. До 01 квітня 2014 р. підготувати проект програми популяризації ідей 
гуманізації і гуманітаризації навчального процесу на факультетах/ в інститутах.

3. Дозволити керівникам робочої групи за необхідності залучати до участі у 
роботі робочої групи представників факультетів, інститутів та коледжів, науково- 
методичні комісії факультетів та інститутів, науково-методичну раду і науково- 
технічну ради Університету.

4. Контроль за виконанням цьо^о розпорядження покласти на першого 
проректора О.К.Закусила.

Ректор Л.В.Губерський



Додаток
до розпорядження
від «____» листопада 2014 р, №

робочої групи із роз 
освітньо-професійн 

бакалав

Склад
іюблення методичних рекомендацій щодо формування 
их і освітньо-наукової програм за рівнями молодшого 
ра, бакалавра, магістра і доктора філософії

Бугров Володимир 
Анатолійович

проректор із науково-педагогічної роботи, керівник 
робочої групи

Вижва Сергій 
Андрійович

проректор із наукової роботи, співкерівник робочої 
групи

Гожик
Андрій Петрович

директор Науково-методичного центру організації,, 
навчального процесу, заступник керівника робочої 
групи

Остапченко Людмила 
Іванівна

голова Постійної комісії Вченої ради з питань організації 
навчального процесу, директор ННЦ «Інститут біології»

Різун Володимир 
Володимирович

голова Постійної комісії Вченої ради з гуманітарних 
питань, директор Інституту журналістики

Бандура Г еоргій 
Олександрович

доцент кафедри новітньо, української літератури

Безклубий Ігор 
Анатолійович

голова науково-методичної комісії юридичного 
факультету, професор кафедри цивільного права

Бернадська Ніна 
Іванівна

професор кафедри теорії літератури, компаративістйки і 
літературної творчості

Бєлова Алла Дмитрівна завідувач кафедри англійської філології
Ващенко Юлія 
В'ячеславівна

доцент кафедри адміністративного права

Г ордієнко Ольга 
Василівна

доцент кафедри органічної хімії

Дмитрук Олександр 
Юрійович

завідувач кафедри географії України

Ж'яленко Микола 
Володимирович

доцент кафедри педагогіки

Запорожець Ольга 
Антонівна

заступник декана хімічного факультету, завідувач 
кафедри аналітичної хімії

Заславський
Володимир
Анатолійович

професор кафедри математичної інформатики

Козленко
Ірина Володимирівна

доцент кафедри сучасної української мови і

Козьяков Сергій 
Юрійович

доцент кафедри міжнародного приватного права і



Коломієць
Лада Володимирівна

завідувач кафедри теорії і практики 
англійської мови

перекладу з

Компанець Тарас 
Анатолійович

заступник директора ННЦ «Інститут біології»

Костіков Ігор 
Юрійович

завідувач кафедри ботаніки

Кочкіна Наталія 
Юріївна

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Кравченко Дмитро 
Володимировича

доцент кафедри загальної та історичної геології

Красовська Анна 
Валеріївна

доцент кафедри інтелектуальних та 
систем

інформаційни

Крючков Г еоргій 
Георгійович

завідувач кафедри французької філології

Лукашов Дмитро 
Володимирович

завідувач кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища

Луцишин Зоряна 
Орестівна

заступник директора Науково-методичного центр 
організації навчального процесу

У

М арушкевич А лла 
Адамівна

завідувач кафедри педагогіки

Мельник Тарас 
Анатолійович

професор кафедри математичної фізики, член 
громадської ради МОН України

Москаленко Алла 
Миколаївна

заступник декана факультету психології

Обуховський
В'ячеслав
Володимирович

голова науково-методичної комісії Інституту 
журналістики, професор кафедри математики та 
теоретичної радіофізики

Павленко Вадим 
Олександрович

доцент кафедри неорганічної хімії

Паламарчук Ольга 
Леонідівна

завідувач кафедри слов’янської філології

Приходько Володимир 
Володимирович

голова науково-методичної комісії філософського 
факультету, доцент кафедри філософії

Прокопець Вадим 
Миколайович

заступник декана фізичного факультету, доцент к 
оптики

афедри

Руденко Ольга 
Валентинівна

доцент кафедри методології та філософії науки

Салтовська Наталія 
Василівна

доцент кафедри фольклористики

Середа Валентина 
Іванівна

доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Скрипник Наталія 
В’ячеславівна

доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку

Смущинська Ірина завідувач кафедри теорії та практики перекладу



Вікторівна романських мов ім.Миколи Зерова
Сокирко Олексій 
Григорович

голова науково-методичної комісії історичного 
факультету, доцент кафедри давньої та нової істор 
України

її !

Соснюк Олег Петрович доцент кафедри соціальної психології
Спіцин Євгеній 
Сергійович

доцент кафедри педагогіки

Ставицький Андрій 
Володимирович

доцент кафедри економічної кібернетики

Ставровський Андрій 
Борисович

доцент кафедри теоретичної кібернетики

Трачук Тетяна 
Анатолієвна

доцент кафедри соціальних комунікацій

Усатенко Галина 
Олегівна

доцент кафедри історії української літератури і 
шевченкознавства, голова громадської ради МОН 
України

Хусаїнов Денис 
Ях’євич

професор кафедри моделювання складних систем

Цимбалюк Наталія 
Миколаївна

голова науково-методичної комісії факультету сої 
професор кафедри соціальних структур та соціалі 
відносин

ДІОЛОГІЇ,

них

ІПабліовський
Володимир
Євгенійович

доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськість3

ІПвалб Юрій 
Михайлович

завідувач кафедри соціальної роботи

Шевченко Вікторія 
Едуардівна

голова науково-методичної комісії Інституту 
журналістики, доцент кафедри електронних видань і 
медіадизайну

Шевченко Лариса 
Іванівна

завідувач кафедри історії та стилістики української мови

Шевчук Валентина 
Петрівна

начальник відділу підготовки та атестації наукове 
педагогічних кадрів

-

Хруцька Олена 
Валеріївна

методист вищої категорії НМЦ організації навчального 
1 процесу, секретар комісії


