На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 28 листопада 2018р. (протокол
№5) розглядалися такі питання :
1. Підсумки прийому здобувачів вищої освіти до Педуніверситету у
2018 році та завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у
2019 році
Інформує відп. секретар Приймальної комісії канд. біол. наук, доц. Рогач
В.В.
2. Присвоєння вчених звань кандидатам наук
Інформує т.в.о. вченого секретаря, канд. істор. наук Поліщук А.С.
3. Якість
викладання
вибіркових
загальноуніверситетських
дисциплін циклу загальної підготовки СВО бакалавра (денна форма
навчання)
Інформує голова комісії Вченої ради докт. філол. наук, проф. Завальнюк І.Я.
4. Поточні питання
Відп. секретар Приймальної комісії канд. біол. наук, доц. Рогач В.В.
узагальнив
підсумки
прийому
здобувачів
вищої
освіти
до
Педуніверситету у 2018 році та завдання щодо забезпечення якісного
набору вступників у 2019 році.
В обговоренні питання брали участь: декан факультету іноземних мов,
канд. філол. наук, доц. Ямчинська Т.І., яка зауважила на аспектах
профорієнтаційної роботи викладачів і студентів факультету та організації
роботи
екзаменаційних
комісій;
декан
природничо-географічного
факультету, канд. геогр. наук, доц. Стефанков Л.І., який схарактеризував
підсумки набору студентів на перший курс природничо-географічного
факультету; голова Вченої ради університету, канд. пед. наук, проф.
Лазаренко Н.І., яка висловилась з приводу дієвості профорієнтаційної роботи
викладачів університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії про
підсумки вступної кампанії 2018 року взяти до відома.
2. Роботу Приймальної комісії та усіх її структурних підрозділів під час
вступної кампанії 2018 року визнати задовільною.
3. Розробити Правила прийому до Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2018 році
відповідно до Умов прийому.
Термін – до 20.12.2018р.
Відповідальний – відповідальний секретар
Приймальної комісії
4. Розробити програми вступних, фахових, додаткових випробувань,
співбесід, творчих конкурсів відповідно для усіх ступенів та форм навчання.
Термін – до 01.03.2019р.
Відповідальні – голови предметних комісій

5. Сформувати та подати ректору на затвердження персональний склад
Приймальної комісії.
Термін – до 31.12.2018р.
Відповідальний – відповідальний секретар
Приймальної комісії
6. Забезпечити формування якісного кадрового складу усіх структурних
підрозділів Приймальної комісії (предметних екзаменаційних, фахових
атестаційних, предметних комісій, вибіркової комісії, комісій для проведення
співбесід, апеляційної комісії).
Термін – до 01.03.2019р.
Відповідальні – директор інституту, декани
факультетів, завідувачі кафедр, відповідальний
секретар Приймальної комісії
7. Організувати та провести навчання членів відбіркової комісії.
Термін – червень 2019р.
Відповідальний – відповідальний секретар
Приймальної комісії, голова відбіркової комісії
8. Забезпечити належну роботу та інформаційний супровід вступної
кампанії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Термін – постійно
Відповідальний – адміністратори Єдиної бази
9. Забезпечити своєчасне розміщення матеріалів вступної кампанії на
офіційному Веб-сайті університету.
Термін – постійно
Відповідальний – адміністратори Веб-сайту
університету
10. Вдосконалити та урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи
серед потенційних вступників до університету.
Термін – постійно
Відповідальний – директор інституту, декани
факультетів, завідувачі кафедр, голова відбіркової
комісії
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на першого
проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
Т.в.о. вченого секретаря, канд. істор. наук Поліщук А.С. поінформувала
членів Вченої ради про кандидатури для присвоєння вчених звань.
На засідання Вченої ради університету подано документи атестаційної
справи Лапшиної І.М. щодо присвоєння вченого звання професора
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського та Кобисі В.М. щодо присвоєння вченого звання 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 Лапшиної І.М. брали участь проректор з
наукової роботи, доктор педагогічних наук, проф. Коломієць А.М.,
Заслужений працівник освіти України, доктор філологічних наук, проф.
кафедри методики філологічних дисциплін Іваницька Н.Л., ректор
університету, кандидат педагогічних наук, проф. Лазаренко Н.І.;
в обговоренні кандидатури Кобисі В.М. брали участь директор інституту
педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, доктор
педагогічних наук, акад. Гуревич Р.С., завідувач кафедри педагогіки і
професійної освіти, доктор педагогічних наук, проф. Акімова О.В., завідувач
кафедри психології та соціальної роботи доктор психологічних наук, проф.
Паламарчук О.М., які зазначили високий рівень професійної майстерності та
наукової роботи претендентів, викладацький доробок як основу авторитету
серед викладачів і студентів Вінницького державного педагогічного
університету.
Для проведення процедури таємного голосування обрали лічильну
комісію у складі: доц. Яковліва В.Л., Блажка О.А., студентки факультету
іноземних мов Кучерук Я.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти кандидату педагогічних наук, доценту кафедри дошкільної
та початкової освіти ЛАПШИНІЙ Ірині Миколаївні вчене звання професора
Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського по
кафедрі дошкільної та початкової освіти.
2. Присвоїти вчене звання доцента кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті кандидату педагогічних наук КОБИСІ
Володимиру Михайловичу й порушити клопотання перед Атестаційною
комісією Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення
Вченої ради університету.
Голова комісії Вченої ради ВДПУ, докт. філол. наук, проф. Завальнюк І.Я.
ознайомила присутніх з результатами вивчення робочою групою питання про
якість викладання вибіркових загальноуніверситетських дисциплін
циклу загальної підготовки СВО бакалавра (денна форма навчання).
В обговоренні питання брали участь: канд. психол. наук, доц. Візнюк
І.М., яка деталізувала особливості процесу викладання вибіркових дисциплін
викладачами кафедри психології та соціальної роботи; докт. істор. наук, доц.
Кононенко В.В., який схарактеризував викладання соціальних вибіркових
дисциплін; кандидат наук з державного управління, завідувач кафедри
правових наук та філософії, доц. Яременко О.І., який зауважив на підвищенні
мотивації вибору студентами вибіркових дисциплін.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши й обговоривши доповідь голови комісії – доктора
філологічних наук, проф. Завальнюк І.Я., Вчена рада педуніверситету
відзначає, що в навчально-науковому інституті педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації та на факультеті історії, етнології і
права проводиться систематична робота щодо забезпечення кафедрами

структурних підрозділів якості викладання вибіркових загальноуніверситетських дисциплін циклу загальної підготовки СВО бакалавра
(денна форма навчання).
Організація вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
проводиться згідно з Положенням про організацію вивчення вибіркових
навчальних дисциплін (додаткових спеціальностей, спеціалізації). На
офіційному
веб-сайті
Педуніверситету
розміщено
каталог
загальноуніверситетських вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки.
За участі викладачів кафедр, які забезпечують викладання вибіркових
дисциплін, відповідно до графіка проводяться презентації їх змісту. З-поміж
20 навчальних дисциплін цього річ найбільш затребуваними виявилися
правові дисципліни та дисципліни психологічного спрямування, що
спричинено їх актуальним змістом,
якістю створених викладачами
презентацій, цікавим мотивуванням потреби їх вивчення.
Робота кафедри психології та соціальної роботи, а також кафедри
правових наук та філософії здійснюється відповідно до навчальних планів.
Викладачами розроблено й постійно оновлюється програмно-методичне
забезпечення вибіркових дисциплін, забезпечується практична реалізація
теоретико-концептуальних, психолого-педагогічних і науково-методияних
засад освітнього процесу, застосовуються новітні інформаційнокомунікативні технології.
На лекційних і практичних заняттях із вибіркових дисциплін викладачі
кафедр застосовують активні форми й методи навчання: проблемний виклад
матеріалу, ділові ігри, дискусії, соціально-психологічні тренінги та ін.
Завідувачі кафедр здійснюють контроль за організацією освітнього
процесу, зокрема за проведенням усіх видів навчальних занять викладачами
кафедр та форм підсумкового контролю, за виконанням індивідуальних
планів викладачів, які читають вибіркові дисципліни, за розробкою робочих
програм із цих дисциплін, підготовкою навчально-методичних матеріалів.
Вчена рада університету У Х В А Л Ю Є :
1. Констатувати, що колективами кафедр правових наук та філософії, а
також психології та соціальної роботи проводиться значна робота щодо
добору, представлення і якості викладання вибіркових загально
університетських дисциплін циклу загальної підготовки СВО бакалавра
(денна форма навчання).
2. На засіданнях кафедр факультетів та інституту, які забезпечують
викладання вибіркових дисциплін, обговорити результати розгляду питання
щодо якості викладання вибіркових загальноуніверситетських дисциплін
циклу загальної підготовки СВО бакалавра (денна форма навчання).
Термін виконання: до 28 грудня 2018 року
Відповідальні: завідувачі кафедр
3. Інтенсифікувати роботу щодо запровадження інноваційних технологій у
практику
викладання
вибіркових
дисциплін
студентам
різних

спеціальностей, створення інтерактивних комплексів навчально-методичного
забезпечення дисциплін, використання інформаційних ресурсів.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: викладачі, які забезпечують викладання
вибіркових дисциплін, завідувачі кафедр
4.
Викладачам, які забезпечують читання лекцій і проведення
практичних занять із вибіркових загально університетських дисциплін,
рекомендувати підвищення кваліфікації з цих дисциплін, що покращить
якість їх викладання.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів,
викладачі, які забезпечують викладання вибіркових
дисциплін
5.
Посилити контроль завідувачів кафедр за взаємовідвідуванням
викладачами не лише обов’язкових навчальних дисциплін, а й вибіркових
загально університетських дисциплін циклу загальної підготовки СВО
бакалавра.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: завідувачі кафедр
6.
Активніше залучати студентів до участі у Всеукраїнських
конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, семінарах за
проблематикою вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки СВО
бакалавра.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: викладачі, які забезпечують викладання
вибіркових дисциплін, завідувачі кафедр
Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на
першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
В поточних питаннях Вчена рада Педуніверситету розглянула
наступне: про затвердження теми кандидатської дисертації, про
рекомендацію до друку навчальних посібників, монографій, збірників
наукових статей.
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(протокол № 4 від 26.11.2018р.) с х в а л и т и
тему кандидатської
дисертації КОРОЦІНСЬКОЇ Юлії Анатоліївни із спеціальності 053
«Психологія» (наук. кер. – докт. психол. наук, проф. Паламарчук О.М.).
2. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(протокол № 4 від 26.11.2018р.) р е к о м е н д у в а т и
до друку:
Монографії:
- Професійне становлення особистості майбутнього вчителя: колективна
монографія / за заг. ред. О.В.Акімової;

- РЕМІННОГО В.Ю., МАТВІЙЧУКА О.А. Природа Вінниччини.
Земноводні та плазуни.
Навчально-методичні посібники:
- СЛОБОДЯНЮК І.Ю., ЗАБОЛОТНОГО В.Ф., МИСЛІЦЬКОЇ Н.А.
Технології та методи навчання у класах гуманітарного спрямування (на
прикладах предметів освітньої галузі «Природознавство»);
- БРОВЧАК Л.С. Педагогіка мистецько-виховної діяльності.
Збірники наукових праць:
- Актуальні проблеми фізичного виховання та методи спортивного
тренування. – Вип. №3. – 2018. / Гол. ред. – В.М.Костюкевич;
- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вип. 30. - №3-4.
- Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції
«Особистісно-професійний
розвиток
майбутнього
вчителя» (Вінниця, 29-30 листопада 2018р.);
- Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. –
Вип.6 (25) / Гол. ред. – В.М.Костюкевич;
- Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя /
Відповід. – Л.С.Бровчак, Л.В.Старовойт.
Голова Вченої ради
Т.в.о. вченого секретаря

проф. Лазаренко Н.І.
канд. істор. наук Поліщук А.С.

