На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 19 вересня 2018р. (протокол
№3) розглянули такі питання :
1.
Про результати конкурсного відбору наукових проектів
молодих учених
Інформує проректор з наукової роботи проф. Коломієць А.М.
2.
Присвоєння вчених звань професора Педуніверситету,
доцента кафедри Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Інформує вчений секретар доц. Лапшина І.М.
3. Про схвалення Положення про організацію фізичного виховання і
масового спорту у Вінницькому державному педагогічному університеті
Інформує декан факультету фізичного виховання і спорту доц. Яковлів
В.Л.
4. Поточні питання
- Про внесення змін до загального обсягу навчальної роботи на 20182019 навчальний рік
- Про схвалення додаткових навчальних планів для студентів, додатково
зарахованих у 2018-2019 н.р.
Інформує начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т.Ф.
- Про рекомендацію до друку монографій та навчально-методичних
посібників викладачів університету
- Про схвалення навчальних програм дисциплін вищої школи
- Про надання творчої відпустки здобувачу 1-го року підготовки
Інформує вчений секретар доц. Лапшина І.М.
Проректор з наукової роботи проф. Коломієць А.М. поінформувала
членів Вченої ради про результати конкурсного відбору наукових
проектів молодих учених Педуніверситету
УХВАЛИЛИ: За результатами експертизи науково-методичної ради
університету (протокол №1 від 17.09.2018р.) с х в а л и т и й р е к о м е н д у в а т и Міністерству освіти і науки України прийняти до розгляду на
другому етапі конкурсного відбору проект прикладного дослідження
«Удосконалення фізичного стану учнівської та студентської молоді шляхом
застосування комплексних програм фізичного виховання» (керівник проекту
– канд. наук з фізичного виховання і спорту Грузевич І.В.; відповідальний
виконавець – канд. наук з фізичного виховання і спорту Онищук В. Є.).
Вчена рада університету розглянула питання про присвоєння вчених
звань професора Педуніверситету, доцента кафедри Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Інформувала вчений секретар доц. Лапшина І.М.
На засідання Вченої ради університету подано документи атестаційної
справи Лазаренко Н.І., Гороф’янюк І.В., Кізім С.С. щодо присвоєння вченого
звання професора університету по кафедрі, доцента кафедри: список

публікацій, копію диплома кандидата наук, витяг з трудової книжки про
роботу в закладах вищої освіти, витяги з протоколів засідання кафедр про
обговорення відкритої лекції, про звіт про виконану роботу, свідоцтво про
складання іспиту з іноземної мови.
В обговоренні кандидатури Лазаренко Н.І. брали участь проректор з
наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор Коломієць А.М.,
директор Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації, доктор педагогічних наук, професор, академік
Гуревич Р.С., декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв,
кандидат педагогічних наук, доцент Кіт Г.Г., доктор філологічних наук,
професор кафедри методики філологічних дисциплін Іваницька Н.Л., ;
в обговоренні кандидатури Гороф’янюк І.В. – доктор філологічних наук,
професор, декан факультету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха Завальнюк І.Я., доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри української мови Павликівська Н.М.;
в обговоренні кандидатур Кізім С.С. – академік, доктор педагогічних
наук, професор, директор Навчально-наукового інституту ПППФВК Гуревич
Р.С., які зазначили високий рівень професійної майстерності та наукової
роботи претендентів, громадську активність щодо популяризації освітніх
реформ, позитивного іміджу Вінницького державного педагогічного
університету на теренах України та за її межами.
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі
дошкільної та початкової освіти кандидату педагогічних наук, доценту
ЛАЗАРЕНКО Наталії Іванівні.
2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри української мови
кандидату філологічних наук ГОРОФ’ЯНЮК Інні Валентинівні й
порушити клопотання перед Атестаційною комісією Міністерства освіти і
науки України про затвердження рішення Вченої ради університету.
3. Присвоїти вчене звання доцента кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті кандидату педагогічних наук КІЗІМ
Світлані Степанівні й порушити клопотання перед Атестаційною комісією
Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення Вченої ради
університету.
За поданням декана факультету фізичного виховання і спорту доц.
Яковліва В.Л. Вчена рада Педуніверситету у х в а л и л а:
С х в а л и т и і рекомендувати ректорові для затвердження Положення
про організацію фізичного виховання і масового спорту у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.
Також було вирішено поточні питання: про внесення змін до
загального обсягу навчальної роботи на 2018-2019 навчальний рік;
про схвалення додаткових навчальних планів для студентів, додатково
зарахованих у 2018-2019 н.р.; про рекомендацію до друку монографій та
навчально-методичних посібників викладачів університету.

За результатами експертизи науково-методичної ради Педуніверситету
(протокол №1 від 17) Вчена рада університету рекомендувала до друку:
монографії:
- АКІМОВОЇ О.В., КОВАЛЯ М.С. Ціннісна детермінація особистісної
самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних
університетах;
- МАТЯШ О.І., ТЕРЕПИ А.В. Математика у творчості. Творчість у
математиці;
ДЕНИСИКА Г.І. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону
«лісостеп – степ» Правобережної України;
навчальні посібники:
- ЗАВАЛЬНЮК І.Я., САВЧУК Т.В. Історія української літературної
мови: Практикум;
- КАРОЄВОЇ Т.Р. Історична бібліографія: навчальний посібник.
За результатами експертизи навчально-методичних комісій інституту та
факультетів Педуніверситету Вчена рада закладу с х в а л и л а та
рекомендувала ректорові для затвердження навчальні програми дисциплін
вищої школи:
- Історія зарубіжної літератури і методика її навчання (бакалавр / Середня освіта
(мова і література (англійська, німецька), (німецька, англійська)) / Розр. – Таратута С.Л.,
Мельник Т.М., Борох Л.І.;
- Історія зарубіжної літератури і методика її навчання (бакалавр / Філологія
(германські мови і літератури (англійська)) / Розр. – Таратута С.Л., Мельник Т.М., Борох
Л.І.;
- Тенденції розвитку новітньої російської літератури (бакалавр / Середня освіта
(мова і література (російська, англійська), Філологія (слов’янські мови та літератури
(російська)) / Розр. – Таратута С.Л.;
- Сучасні підходи до формування освітнього середовища освітнього закладу (магістр
/ Менеджмент (Управління освітнім закладом)) / Розр. – Пінаєва О.Ю., Сапогов В.А.;
- Дизайн і ергономіка освітнього закладу (магістр / менеджмент (Управління освітнім
закладом)) / Розр. – Пінаєва О.Ю., Сапогов В.А.;
- Загальна психологія (бакалавр / Біологія, Хімія, Географія, Математика, Фізика,
Інформатика, Трудове навчання та технології, Комп’ютерні технології, Біологія та
здоров’я людини, Музичне мистецтво (ОКР молодшого спеціаліста)) / розр. – Габа І.М.;
- Психологія загальна (бакалавр / Дошкільна освіта) / Розр. – Паламарчук О.М., Габа
І.М.;
- Теорія соціального управління (магістр / Соціальна робота) / Розр. – Паламарчук
О.М., Габа І.М.;
- Психологія управління (бакалавр / Психологія) / Розр. – Паламарчук О.М., Габа
І.М.;
- Психологія вікових особливостей (магістр / Психологія) / Розр. – Паламарчук О.М.,
Габа І.М.;
- Комп’ютерно орієнтовані технології навчання (бакалавр / Середня освіта
(інформатика)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Практикум з обчислювальної техніки (бакалавр / Математика*) / Розр. – Тютюн
Л.А.;
- Комп’ютерні мережі (бакалавр / Середня освіта (інформатика)) / Розр. – Клочко
О.В., Соя О.М.;

- Практикум з обчислювальної техніки (бакалавр / Математика*) / Розр. – Тютюн
Л.А.

За поданням відділу аспірантури і докторантури Вчена рада університету
ухвалила порушити клопотання перед ректором Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького про надання творчої
відпустки здобувачу 1-го року підготовки кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті ПАЙКУШ Маріанні Андріївні для
завершення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Заст. голови Вченої ради проф. Зінько Ю.А.
Вчений секретар
доц. Лапшина І.М.

