На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 16 жовтня 2019р. (протокол №3)
розглянуто такі питання:
1.
Про роботу викладачів кафедр природничо-географічного
факультету щодо національно-патріотичного та громадянського
виховання студентської молоді
Доповідав голова комісії вченої ради Баюрко М.В.
2. Присвоєння вченого звання професора по кафедрі хімії та
методики навчання хімії, доцента по кафедрі психології та соціальної
роботи докторам і кандидатам наук
Інформувала вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
3.
Профорієнтаційна робота колективу факультету історії,
права і публічного управління щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2020 році
Інформували доц. Мельничук Т.А., доц. Яременко О.І.
4. Про схвалення Стратегії інтернаціоналізації Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
на 2019-2025 роки
Інформував проректор з науково-педагогічної роботи та освітньої
інноватики доц. Безуглий А.І.
5. Поточні питання
- Про схвалення Положення про гурток з підготовки до олімпіади з
інформатики «Навчально-науковий Тренінг-центр з інформатики та
комп’ютерної математики»
- Про внесення змін до графіку освітнього процесу для аспірантів 2-го
року заочної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік
- Про схвалення переліку освітньо-професійних програм, які обрали
студенти 2019 року вступу денної форми навчання
- Про схвалення навчальних планів та додаткових навчальних планів
студентів СВО бакалавра, які вступили на основі індивідуальних планів
інших спеціальностей не менше одного року навчання на 2-й, 3-й курси
(2019 рік набору)
- Про схвалення голів екзаменаційних комісій зі встановлення
відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньопрофесійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої
освіти бакалавра, магістра у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського на 2019-2020 навчальний рік
- Про рекомендацію до друку монографій, навчальних посібників,
збірників наукових праць
- Про схвалення індивідуальних програм кандидатського мінімуму
- Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів першого
року навчання
- Про схвалення Концепцій освітньої діяльності та матеріалів справ про
отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти

Інформувала вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу природничо-географічного факультету з національнопатріотичного та громадянського виховання вважати задовільною.
2. Декану природничо-географічного факультету:
2.1. На засіданні вченої ради факультету та засіданнях кафедр
розглянути матеріали перевірки комісією вченої ради Педуніверситету та
скоригувати роботу відповідно висловлених зауважень та пропозицій.
Термін виконання: жовтень – листопад 2019р.
2.2. Посилити контроль завідувачів кафедр за участю викладачів в
організації та проведенні заходів національно-патріотичного та
громадянського виховання.
Термін виконання: протягом навчального року
3. Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр
Педуніверситету:
3.1.
При плануванні та організації освітньої роботи питання
національно-патріотичного та громадянського виховання визначати
пріоритетними.
Термін виконання: постійно
3.2.
На засіданнях вчених рад і кафедр не менше одного разу на рік
обговорювати дане питання.
Термін виконання: протягом навчального року
3.3.
Підвищити роль органів студентського самоврядування та
профспілкової організації у процесі формування національно-патріотичної та
громадянської позиції учасників освітнього процесу.
Термін виконання: протягом навчального року
3.4.
Практикувати проведення відкритих і показових заходів
національно-патріотичного спрямування
Термін виконання: протягом навчального року
3.5.
Сприяти участі студентської молоді в організації та проведенні
обласних та всеукраїнських заходів
національно-патріотичного та
громадянського спрямування
Термін виконання: протягом навчального року
3.6.
Використовувати у роботі наказ Міністерства освіти і науки
України від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2019р. №641», в якому
окремими напрямами реалізації цієї Концепції визначено:
- впровадження громадянської освіти в Україні у відповідності до
Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, інших документів з
розвитку громадянської освіти;
- реалізацію положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військовопатріотичну гру «Сокіл», «Джура» та плану заходів з його реалізації;
- створення сприятливих умов, встановлених на законодавчому рівні,
для діяльності молодіжних організацій, насамперед для розвитку пластового

руху в Україні та Спілки Української молоді, що відновили свою діяльність в
Україні із здобуттям незалежності.
Термін виконання: протягом навчального року
Контроль за виконанням ухвали вченої ради покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи та соціальних питань доц. Бровчак Л.С.
2. 1. Присвоїти вчене звання професора кафедри хімії та методики
навчання хімії доктору технічних наук
САКАЛОВІЙ Галині
Володимирівні й порушити клопотання перед Атестаційною комісією
Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення вченої ради
університету.
2.2.
Присвоїти вчене звання доцента кафедри психології та
соціальної роботи кандидату педагогічних наук КОЛОМІЄЦЬ Лесі
Ігорівні й порушити клопотання перед Атестаційною комісією Міністерства
освіти і науки України про затвердження рішення вченої ради університету.
2.3.
Присвоїти вчене звання доцента кафедри психології та
соціальної роботи кандидату психологічних наук
ВІЗНЮК Інессі
Миколаївні й порушити клопотання перед Атестаційною комісією
Міністерства освіти і науки України про затвердження рішення вченої ради
університету.
3. Інформацію доц. Мельничук Т.А., Яременка О.І. про
профорієнтаційну роботу колективу факультету історії, права і публічного
управління щодо забезпечення якісного набору вступників у 2020 році взяти
до відома.
4. Стратегію інтернаціоналізації Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського на 2019-2025 роки с х в а л и т и
та рекомендувати ректорові університету для з а т в е р д ж е н н я .
5. Положення про гурток з підготовки до олімпіади з інформатики
«Навчально-науковий Тренінг-центр з інформатики та комп’ютерної
математики» для студентів молодших курсів факультету математики,
фізики, комп’ютерних наук і технологій та учнів закладів загальної середньої
освіти м.Вінниці та Вінницької області у професійно-орієнтаційному
просторі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського
с х в а л и т и
та
р е к о м е н д у в а т и
ректорові університету для з а т в е р д ж е н н я .
6. Внесення змін до графіку освітнього процесу для аспірантів 2-го року
заочної форми навчання на 2019-2020 навчальний рік, затвердженого наказом
від 02.09.2019року №114 од, зокрема: зимову навчальну екзаменаційну сесію
з 11.11.2019р. – 19.11.2019р. перенести на 21.11.2019р. – 27.11.2019р.,
с х в а л и т и
та рекомендувати ректорові університету
для
затвердження.

7. С х в а л и т и та рекомендувати ректорові університету для з а т в е р
- д ж е н н я перелік освітньо-професійних програм, які обрали студенти
2019 року вступу денної форми навчання:
- Ступінь вищої освіти бакалавра, спеціальність 053 Психологія
Освітньо-професійна
програма:
Психологія.
Психологічне
консультування. Група 1 АПС
- Ступінь вищої освіти бакалавра, спеціальність 231 Соціальна робота
Освітньо-професійна програма: Соціальна робота. Соціальнопсихологічна реабілітація та асистування. Група 1 ВСР
- Ступінь вищої освіти магістра, спеціальність 053 Психологія
Освітньо-професійна програма: Психологія. Організаційна психологія.
Група 1МАПС
8. С х в а л и т и
та рекомендувати ректорові університету
для з а т в е р д ж е н н я навчальні плани та додаткові навчальні плани
студентів СВО бакалавра, які вступили на основі індивідуальних планів
інших спеціальностей не менше одного року навчання на 2-й, 3-й курси (2019
рік набору) згідно з додатком.
9. С х в а л и т и та рекомендувати ректорові університету для
з а т в е р д ж е н н я
кандидатури голів екзаменаційних комісій зі
встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог
освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями
вищої освіти бакалавра, магістра у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського на 2019-2020 навчальний рік
згідно з додатком.
10. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського від
10.10.2019р. (протокол №2)
рекомендувати до друку:
колективну монографію «Підготовка майбутніх учителів в освітньоінформаційному середовищі закладів вищої освіти засобами ІКТ» / за ред.
Р.С.Гуревича;
навчальні посібники:
- ПРОКОПЧУК Л.В. «Синтаксис складного речення: Тестовий
контроль»;
- ЗАБОЛОТНОГО В.Ф., МИСЛІЦЬКОЇ Н.А., СЛОБОДЯНЮК І.Ю.
«Хмаро орієнтовані технології навчання: навчально-методичний посібник»;
збірник наукових праць
- Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування: науково-методичний журнал / Гол. ред. В.М.Костюкевич. - №2. –
2019;

- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - № 59. –
2019. / Гол. ред. В.І.Шахов.
11. С х в а л и т и та рекомендувати ректорові університету для
з а т в е р д ж е н н я індивідуальні програми кандидатських іспитів (частина
ІІ): із спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання» ПОЛЯНСЬКОЇ
Катерини Степанівни; із спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та
історія педагогіки» МАТІЮКА Дмитра Володимировича.
12. Затвердити теми кандидатських дисертацій ГУЦАЛА Олександра
Олександровича із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наук. кер. –
доц. Сапогов В.А.); ДОРОЩУК Маріанни Гургенівни із спеціальності 011
Освітні, педагогічні науки (наук. кер. – доц. Давидюк М.О.); ГАПЧУК Яни
Анатоліївни із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наук. кер. –
проф. Лазаренко Н.І.); ЧЕРНІЛЕВСЬКОГО Олега Юрійовича із спеціальності
015 Професійна освіта (наук. кер. – доц. Василевська-Скупа Л.П.); ТОКАР
Любові Петрівни із спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер. – доц.
Шевченко Л.С.); БАЛАНЮК Ольги Володимирівни із спеціальності 015
Професійна освіта (наук. кер. – проф. Гуревич Р.С.); ЗАЛИВАДНОГО
Максима Леонідовича із спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер. –
доц. Василевська-Скупа Л.П.); СЛОБОДИСЬКОЇ Олени Андріївни із
спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер. – доц. Василевська-Скупа
Л.П.); КОННОВА Станіслава Ростиславовича із спеціальності 017 Фізична
культура і спорт (наук. кер. – доц. Вознюк Т.В.); КУШКА Ігоря Сергійовича
із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (наук. кер. –
доц. Кононенко В.В.); МІЗІНОЇ Софії Костянтинівни із спеціальності 103
Науки про Землю (наук. кер. – проф. Денисик Г.І.); МІЩУКА Івана
Сергійовича із спеціальності 032 Історія та археологія (наук. кер. – проф.
Зінько Ю.А.); ЧУБАТЮК Інни Іванівни із спеціальності 053 Психологія
(наук. кер. – ст. викл. Габа І.М.); ФІЛІМОНОВОЇ Олени Олександрівни із
спеціальності 053 Психологія (наук. кер. – ст. викл. Габа І.М.); ДОЛИННОГО
Сергія Сергійовича із спеціальності 053 Психологія (наук. кер. – доц. Чухрій
І.В.); ОВЧАРУКА Богдана Миколайовича із спеціальності 053 Психологія
(наук. кер. – доц. Чухрій І.В.); ЛОМОВОЇ Інги Олександрівни із
спеціальності 053 Психологія (наук. кер. – доц. Комар Т.О.).
13. С х в а л и т и й р е к о м е н д у в а т и ректору університету для
затвердження Концепції освітньої діяльності та матеріали справ про
отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти із спеціальностей згідно з додатком.
Заст. голови вченої ради проф. Зінько Ю.А.
Вчений секретар проф. Лапшина І.М.

