На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №8 від від 21 лютого
2019р.) розглядалися такі питання:
1. Аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти за результатами
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року
2. Присвоєння вченого звання доцента кафедри мистецьких
дисциплін дошкільної та початкової освіти кандидату педагогічних наук
БРОВЧАК Людмилі Сидорівні, вченого звання доцента кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті – кандидату
педагогічних наук КОБИСІ Аллі Петрівні
3. Про профорієнтаційну роботу колективу факультету дошкільної,
початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної щодо
забезпечення якісного набору вступників у 2019 році
4. Звіт кандидата історичних наук, доцента ГУСЄВА Сергія
Олексійовича про виконання посадових обов’язків першого проректора
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського
5. Про виділення коштів на потреби Ради студентського
самоврядування Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського у 2019 році
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, канд. істор. наук, доц.
Гусєв С.О. проаналізував якість навчання здобувачів вищої освіти за
результатами
зимової
заліково-екзаменаційної
сесії
2018-2019
навчального року.
В обговоренні питання брали участь: декан факультету фізичного
виховання і спорту, канд. пед. наук, доц. Яковлів В.Л., який поінформував
членів Вченої ради про заходи колективу викладачів факультету щодо
забезпечення належної якості освіти; декан факультету математики, фізики і
технологій, канд. фізико-математичних наук, доц. Подолянчук С.В., який
проаналізував зв’язок якості зарахування абітурієнтів на перший курс і якості
їхньої подальшої освіти; завідувач кафедри історії та культури України,
доктор істор. наук, проф. Коляструк О.А., яка повідомила членів Вченої ради
про активізацію інтересу студентів усіх спеціальностей до вивчення
суспільно-історичних дисциплін. Голова Вченої ради університету проф.
Лазаренко Н.І. висловилася з приводу забезпечення викладачами
університету належної якості освіти студентів як першочергового завдання
колективу викладачів і студентів.
Вчена рада університету ухвалила:
Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора з науковопедагогічної роботи доц.Гусєва С.О., Вчена рада відмічає, що зимова
заліково-екзаменаційна сесія 2018-19 н.р. була організована і проведена
відповідно до чинних нормативних вимог. Навчальні плани та програми
виконані у повному обсязі. Заліки і екзамени відбувалися за розкладом,
документація оформлювалася належним чином.

За результатами складених заліків та екзаменів освітніх ступенів
бакалавра, магістра абсолютна успішність на денній формі навчання
становить 95,3%, на заочній – 94,7%. Якісний показних – 46,3% на денній
формі та 61,4% на заочній формі навчання.
Вчена рада відмічає високу абсолютну успішність на факультеті
дошкільної, початкової освіти і мистецтв імені Валентини Волошиної
(98,1%),
інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації (97,4%) та на факультеті іноземних мов (97,0%). Вищий відсоток
за якісним показником на факультеті фізичного виховання і спорту (59,8%)
та в інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
(54,1%) і нижчий на факультеті іноземних мов (35,9%), факультеті історії,
етнології і права (40,8%) та факультеті філології й журналістики імені
Михайла Стельмаха (40,9%).
Позитивним є збільшення числа відмінників – 488 осіб (12,5% від
контингенту проти 10,9% минулого року) та зменшення кількості студентів,
які мають академічну неуспішність – 168 осіб (4,3% від контингенту).
Загалом, аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 201819 н.р. показав зростання якісних показників у навчанні здобувачів вищої
освіти.
Виходячи з вищезазначеного, Вчена рада Педуніверситету ухвалює:
1. Інформацію першого проректора з науково-педагогічної роботи про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. взяти до
відома.
2. Деканам факультетів, директору інституту:
2.1. Забезпечити постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх
програм, їх модернізацію та аналіз на відповідність запитам здобувачів вищої
освіти та ринку праці.
Термін: постійно
2.2. Розробити заходи з усунення недоліків у питаннях організації
освітнього процесу з метою забезпечення відповідних інтегрованих
показників.
Термін: 07.03.2019 р.
2.3. Забезпечити належну організацію та здійснювати контроль щодо
повторного вивчення освітніх компонентів студентами, які під час сесії
отримали незадовільні/неприйнятні оцінки з окремих навчальних дисциплін.
Термін: протягом ІІ семестру 2018-19 н.р.
2.4. Організувати перевірку стану оформлення заліково-екзаменаційної
документації та внесення даних до АСУ «Деканат» за підсумками зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р.
Термін: до 05.03.2019 р.
2.5. Результати складання заліків та екзаменів, рейтинги успішності
студентів оприлюднити на інформаційних стендах факультетів, інституту.
Термін: до 25.02.2019 р.
2.6. Ширше практикувати моральне заохочення студентів, які мають
особливі успіхи у навчанні.

Термін: постійно.
2.7. Розвивати програми зовнішньої (за кордоном) та внутрішньої (в
Україні) академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
Термін: постійно.
2.8. Вивчити питання та внести пропозиції щодо запровадження
викладання окремих навчальних дисциплін іноземною мовою.
Термін: до 31.05.2019 р.
3. Завідувачам кафедр:
3.1. Забезпечити впровадження пункту 5.4 Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського щодо ознайомлення студентів
на початку семестру з формою підсумкового контролю навчальної
дисципліни, змістом завдань попереднього навчального періоду, а також з
критеріями оцінювання.
Термін: на початку освітнього періоду.
3.2. Здійснювати особистий контроль за своєчасною підготовкою та
затвердженням у встановленому порядку навчальних програм, робочих
навчальних програм навчальних дисциплін.
Термін: до початку освітнього періоду.
3.3. На засіданнях кафедр періодично заслуховувати звіти науковопедагогічних та педагогічних працівників щодо якості навчання за
результатами поточного контролю.
Термін: протягом освітнього періоду.
3.4. Спільно з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти,
науковими установами розвивати програми академічного обміну
висококваліфікованими викладачами.
Термін: постійно.
4. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам:
4.1. Ознайомлювати студентів з формою підсумкового контролю,
змістом завдань попереднього навчального періоду з дисципліни, яка
викладається, та критеріями оцінювання.
Термін: на початку освітнього періоду.
4.2. Після кожного екзамену/заліку здійснювати аналіз співвідношення
результатів навчання та обраних методів викладання і вносити відповідні
корективи у наступному навчальному періоді.
Термін: після завершення семестрового контролю.
4.3. Постійно вдосконалювати зміст та форми освітньої діяльності,
активно залучати здобувачів вищої освіти до наукових проектів, грандів,
стартапів.
Термін: постійно.
4.4. Розвивати практику підвищення кваліфікації (стажування) у
зарубіжних закладах освіти та наукових установах.
Термін: постійно.
5. Начальнику навчально-методичного відділу (Гонтар Т.Ф.):

5.1. Забезпечити методичний супровід розробки гнучких навчальних
траєкторій через організацію вивчення дисциплін вільного вибору,
академічну мобільність та трансфер кредитів.
Термін: постійно.
5.2. Підготувати матеріали щодо результатів семестрових оцінювань та
рейтинги студентів за успішністю для розміщення на офіційному веб-сайті
Педуніверситету.
Термін: до 25.02.2019 р.
5.3. Організувати підготовку та проведення ректорських контрольних
робіт у ІІ півріччі 2018-19 н.р. з використанням комп’ютерно орієнтованих
технологій та провести порівняльний аналіз їх результатів з результатами
зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Термін: квітень 2019 р.
6. Редактору газети «Педагог» (Гандзюк В.О.), провідному фахівцю
відділу виховної роботи (Пилипенко Я.Р.), завідувачу інформаційнообчислювального центру (Уманець В.О.) забезпечити висвітлення підсумків
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018-19 н.р. в університетській газет та
на офіційному веб-сайті Педуніверситету.
Термін: березень 2019 р.
7. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого
проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
Вчений секретар канд. пед. наук, проф. Лапшина І.М. поінформувала
членів Вченої ради щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри
мистецьких
дисциплін
дошкільної
та
початкової
освіти
кандидату педагогічних наук БРОВЧАК Людмилі Сидорівні, вченого
звання доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в
освіті – кандидату педагогічних наук КОБИСІ Аллі Петрівні
В обговоренні кандидатури Бровчак Л.С. брали участь декан факультету
дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної, канд.
пед. наук, доц. Кіт Г.Г., завідувач кафедри музикознавства, інструментальної
підготовки та хореографії, доктор пед. наук, проф. Мозгальова Н.Г., ректор
університету, кандидат педагогічних наук, професор Лазаренко Н.І.;
в обговоренні кандидатури Кобисі А.П. брали участь заступник
директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації, канд. пед. наук, доц. Гордійчук Г.Б., проректор з
науково-педагогічної роботи та освітньої інноватики, канд. істор. наук, доц.
Безуглий А.І., які зазначили високий рівень професійної майстерності та
сумлінності наукової роботи претендентів, громадську активність щодо
популяризації Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського на теренах Вінниччини та України, позитивного
іміджу нашого освітнього закладу.
УХВАЛИЛИ:
1.
Присвоїти вчене звання доцента кафедри мистецьких
дисциплін дошкільної та початкової освіти кандидату педагогічних наук

БРОВЧАК Людмилі Сидорівні й порушити клопотання перед
Атестаційною комісією Міністерства освіти і науки України про
затвердження рішення Вченої ради університету.
2.
Присвоїти вчене звання доцента кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті кандидату педагогічних наук КОБИСІ
Аллі Петрівні й порушити клопотання перед Атестаційною комісією
Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення Вченої ради
університету.
Про профорієнтаційну роботу колективу факультету дошкільної,
початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної щодо
забезпечення якісного набору вступників у 2019 році інформувала декан
факультету, канд. пед. наук, доц. Кіт Г.Г.
В обговоренні питання брали участь: завідувач кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії, докт. пед. наук, проф.
Мозгальова Н.Г.;
завідувач кафедри хорового мистецтва та методики
музичного виховання, канд. пед. наук, доц. Василевська-Скупа Л.П.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію декана факультету дошкільної, початкової
освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної канд. пед. наук, доц. Кіт Г.Г.
про профорієнтаційну роботу колективу факультету щодо забезпечення
якісного набору вступників у 2019 році в з я т и до в і д о м а .
Кандидат історичних наук, доцент ГУСЄВ Сергій Олексійович
прозвітував перед членами Вченої ради університету про виконання
посадових обов’язків першого проректора з науково-педагогічної
роботи.
В обговоренні звіту кандидата історичних наук, доц. Гусєва С.О. брали
участь проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор
Коломієць А.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії
та культури України Коляструк О.А., ректор університету, кандидат
педагогічних наук, професор Лазаренко Н.І., які відзначили високий
професіоналізм, адміністративну компетентність, високі особистісні якості,
відповідальність у роботі Гусєва Сергія Олексійовича.
УХВАЛИЛИ: Звіт кандидата історичних наук, доцента ГУСЄВА Сергія
Олексійовича про виконання посадових обов’язків першого проректора з
науково-педагогічної роботи с х в а л и т и . Рекомендувати ректорові
університету призначити ГУСЄВА Сергія Олексійовича на посаду першого
проректора з науково-педагогічної роботи на наступний термін.
Голова Ради студентського самоврядування, студентка природничогеографічного факультету Кухар Анастасія прозвітувала про використання
коштів, виділених Раді студентського самоврядування у 2018 році, й
ініціювала розгляд питання про виділення коштів на потреби Ради
студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського у 2019 році.

УХВАЛИЛИ: Виділити у 2019 році на потреби Ради студентського
самоврядування кошти, у розмірі не менш як 0,5 відсотка власних
надходжень, отриманих Вінницьким державним педагогічним університетом
імені Михайла Коцюбинського від освітньої діяльності
у 2018-2019
навчальному році.
В поточних питаннях слухали про рекомендацію до друку навчальних
посібників викладачів університету; про схвалення переліку вибіркових
навчальних дисциплін на 1-3 семестри циклу загальної підготовки для
вступників 2019 року за денною та заочною формами навчання ступеня
вищої освіти бакалавра.
УХВАЛИЛИ: І. За результатами експертизи науково-методичної ради
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського (протокол №7
від 18.02.2019р.) р е к о м е н д у в а т и до друку:
1. Монографію «Хореографічна освіта у вимірах сучасності: проблеми
теорії та практики» : колективна монографія кафедри музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії.
2. Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія Історія» вип. 27 / гол. ред. О.А.Мельничук.
3. Навчально-методичні посібники:
- ГРИБ В.І. Філософія науки: навчальний посібник;
- ЗАХАРЧЕНКО Н.В. Теорія ймовірності та математичні статистика:
навчально-методичний посібник
ІІ. Перелік вибіркових навчальних дисциплін на 1-3 семестри циклу
загальної підготовки для вступників 2019 року за денною та заочною
формами навчання ступеня вищої освіти бакалавра у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
с х в а л и т и і рекомендувати ректорові університету для затвердження.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

проф. Лазаренко Н.І.
проф. Лапшина І.М.

