На засіданні Вченої ради університету 24 березня 2016р. розглядалися
такі питання:
1. Аналіз публікацій випускових кафедр інститут філології й
журналістики та природничо-географічного факультету
2. Про роботу кафедр інституту історії, етнології і права щодо
підготовки фахівців за заочною формою навчання
3. Про схвалення Положення про конкурсну комісію щодо
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, Положення про Наглядову раду Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
Положення про науково-дослідну лабораторію з проблем фізичного
виховання і спорту
4. Про нагородження відзнакою Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (диплом
Почесного доктора наук) академіка АПН України, доктора педагогічних
наук, професора ШУТА Миколи Івановича та члена-кореспондента
НАН України ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича.
5. Про схвалення тематичного плану науково-дослідних робіт, що
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством
освіти і науки України на 2016 рік.
Голова комісії Вченої ради університету проф. Коляструк оголосила
результати роботи комісії у складі проф. Коляструк О.А., доц. ВасилевськоїСкупої Л.П., директора бібліотеки Білоус В.С. та представила аналіз
публікацій випускових кафедр інститут філології й журналістики та
природничо-географічного факультету.
Наукові та навчально-методичні публікації випускових кафедр
Інституту філології й журналістики (української мови – завідувач д.ф.н.,
проф. Павликівська Н.М.; української літератури – завідувач к.ф.н., доц.
Поляруш Н.С.; методики філологічних дисциплін і стилістики української
мови – завідувач д.п.н., проф. Куцевол О.М.; журналістики, реклами та
зв’язків з громадськістю – завідувач к. н. з с.к., доц. Гандзюк В.І.) та
природничо-географічного факультету (географії – завідувач д.г.н., проф.
Денисик Г.І; біології – завідувач д.б.н., проф. Кур’ята В.Г.; хімії – завідувач
к.п.н., доц. Блажко О.А.) за 2013-2016 рр. відповідають нормативним
стандартам щодо видавничої продукції вищого навчального закладу як за
кількістю одиниць публікацій, обсягом у друкованих аркушах, так і за
середнім рівнем на кожного працівника кафедри. Якісний рівень публікацій
випускових кафедр потребує поглибленого вивчення відповідно до сучасних
наукометричних стандартів з урахуванням імпакт-фактору видань та індексу
цитувань науковця.
Випускові кафедри ІФЖ та ПГФ визначаються своїми науковими
здобутками та кваліфікованим науково-педагогічним потенціалом.
Ефективно працюють наукові школи проф. Денисика Г.І., проф. Іваницької

Н.Л., проф. Кур’яти В.Г., щорічно захищаються докторські і кандидатські
дисертації, публікуються монографії та наукові статті, зареєстровані і
виходять фахові збірники наукових праць. З ініціативи і за активної
організації проф. Куцевол О.М, проф. Павликівської Н.М., проф.Руснак І.Є.,
доц. Блажка О.А., доц. Гандзюка В.О. щорічно на базі університету
проводяться міжнародні науково-теоретичні конференції та науковопрактичні семінари, круглі столи.
У процесі перевірки проаналізовано стан наукової та навчальнометодичної продукції випускових кафедр за характеристикою видавничої
персональної активності викладача і встановлено, що за звітний період в
Інституті філології й журналістики надруковано 455 одиниць наукової
продукції, що в середньому становить 14 одиниць на 1 викладача; на
природничо-географічному факультеті – 774 одиниці, в середньому – 15
одиниць на особу.
Водночас по ІФЖ: публікації у фахових вітчизняних виданнях
складають 23,9% (109 позицій), монографії – 2,2% (15 назв), словники,
бібліографічні довідники – 1,1%(5), хрестоматії, збірники документів – 1,3%
(6), закордонні публікації – 7,7% (35), публікації в науково-метричних
виданнях – 4,8% (22); матеріали конференцій – 26,9% (119); інші публікації в
виданнях України – 24,6% (112). Зауважимо, що ці дві останні позиції в сумі
дають понад 50% публікацій. По ПГФ, відповідно: монографії – 2,1% (16),
статті у фахових виданнях – 24,9% (193), у науково-метричних виданнях –
4,7% (36), зарубіжних виданнях – 22,1%(171), патентів – 1,8% (14), матеріали
конференцій та інші публікації складають 50,8% (331), навчальнометодичний блок дає 17,6 % (136).
Отже, науково-фахові публікації (монографії, словники, довідники,
хрестоматії, збірники документів, статті у фахових виданнях, у зарубіжних,
науково-метричних виданнях, патенти) разом складають в ІФЖ близько 40%,
в ПГФ – 52,7%, (з них – зарубіжні й наукометричні – відповідно, 12,5% та
17,4%). Навчально-методична складова (підручники, навчальні посібники,
методичні рекомендації) нараховує 42 назви (9,2%) в ІФЖ та 136 позицій
(17,6%) у ПГФ.
В обговоренні питання брали участь: заст. декана-директора з наукової
роботи Інституту філології й журналістики доц. Гороф’янюк І.В., яка
поділилася досвідом і проблемами оприлюднення наукового доробку
викладачами української філології; зав. кафедри географії проф. Денисик Г.І.,
який поінформував членів Вченої ради про шляхи інформування наукової
громадськості щодо дослідної роботи викладачів кафедри географії;
проректор з наукової роботи проф. Руснак І.Є., яка окреслила тактичні кроки
і форми оприлюднення результатів наукових досліджень викладачів
університету; голова Вченої ради університету доц. Лазаренко Н.І., яка
висловила позицію ректорату щодо актуальності оприлюднення результатів
науково-дослідної роботи викладачів педагогічного університету.
Вчена рада університету у х в а л и л а :

1. Визнати, що наукова та навчально-методична продукція випускових
кафедр Інституту філології і журналістики та природничо-географічного
факультету за кількісними характеристиками є задовільною і в цілому
відповідає рівню видавничої продукції пересічного вищого навчального
закладу.
2. Інтенсифікувати роботу професорсько-викладацького складу з
підготовки статей іноземними мовами в закордонних виданнях і з реєстрації
викладачів на наукових інформаційних платформах в мережі Інтернет.
Оприлюднювати результати наукових пошуків у закордонних виданнях.
Термін виконання: постійно.
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники деканів та
директорів-деканів з наукової роботи.
3. Використовувати можливості інтернет-маркетингу для популяризації
наукових здобутків учених університету (ведення блогів, власних сторінок в
інтернет-ЗМІ, розміщення навчальних матеріалів на сайті університету
тощо).
Термін виконання: постійно
Відповідальні: завідувачі кафедр.
4. Популяризувати наукові розробки професорсько-викладацького
складу університету шляхом їх оприлюднення на офіційному сайті закладу.
Запровадити на офіційному сайті університету розширених англомовних
анотацій монографій викладачів.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: викладачі, викладачі, Дорохов І.І.
5. Організувати спеціальні тренінги, семінари за участю провідних
спеціалістів з міжнародної наукометрії з метою підвищення рейтингу
викладачів університету через електронні ресурси індексування.
Термін виконання: до 30.06.2016р.
Відповідальні: директор бібліотеки університету.
6. На засіданнях випускових кафедр університету обговорити якість
публікацій професорсько-викладацького складу та врахувати рекомендації
при плануванні науково-дослідної роботи університету на 2016-2017 н.р.
Термін виконання: до 01. 06. 2016 року
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани-директори інститутів,
декани факультетів
Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на
проректора з наукової роботи проф. Руснак І. Є.
Голова комісії Вченої ради доц. Подолянчук С.В. оголосив про
результати роботи комісії, яка ознайомилася із роботою кафедр інституту
історії, етнології і права щодо підготовки фахівців за заочною формою
навчання.
В обговоренні питання брали участь: зав. кафедри історії та культури
України
проф.
Романюк
І.М.,
який
акцентував
необхідність
диференційованого підходу до роботи зі студентами-заочниками; зав.

кафедри всесвітньої історії проф. Мельничук О. А., який поділився досвідом
організації дистанційної навчально-методичної роботи викладачів кафедри зі
студентами-заочниками; зав. кафедри правознавства доцент Яременко О.І.,
який акцентував мотиваційний компонент підготовки майбутніх учителів
гуманітарного профілю.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії Вченої ради
університету, декана директора інституту математики, фізики і технологічної
освіти доц. Подолянчука С.В. „Про роботу колективу кафедр інституту
історії, етнології і права щодо підготовки фахівців за заочною формою
навчання”, Вчена рада університету відзначила, що колектив інституту
історії, етнології і права проводить належну роботу з підготовки фахівцівісториків за заочною формою навчання.
Навчальний процес зі студентами заочної форми навчання забезпечують
97,8% викладачів кафедр інституту з науковими ступенями і вченими
званнями. Змістовно, на високому рівні працює дирекція інституту. Це
питання систематично розглядається на засіданнях вченої ради інституту та
кафедр.
На кафедрах інституту належно організована навчально-методична
робота. Створені навчально-методичні комплекси на паперових та
електронних носіях. Здійснюється систематичний контроль за навчальним
процесом з боку дирекції й завідувачів кафедр.
Належна увага приділяється студентській науковій роботі, підготовці
курсових і дипломних робіт. Результативно здійснюється педагогічна
практика. Забезпечується належна якість підготовки спеціалістів. Якісний
показник становить 48,8%, а абсолютна успішність – 91,9%. Більшість
студентів складають державні екзамени і захищають дипломні роботи на
„відмінно” і „добре”.
Разом з тим, слід ширше використовувати такі форми контролю за
навчальною роботою студентів-заочників, як письмові індивідуальні
науково-длслідні завдання, тести, комп’ютерне опитування. Для збільшення
переліку навчальної літератури необхідно активізувати роботу кафедр з
підготовки методичних посібників та інших навчально-методичних
матеріалів на електронних носіях. З огляду на те, що переважна частина
студентів-заочників інституту працюють не в освітніх закладах, слід
посилити профорієнтаційну роботу. Надалі є доречним ширше впровадження
елементів дистанційної форми навчання студентів-заочників, виділення
окремого розділу на сайті університету для розміщення завдань, методичних
матеріалів, основної та додаткової літератури.
Вчена рада університету ухвалила:
1. Роботу кафедр інституту історії, етнології і права щодо підготовки
фахівців за заочною формою навчання вважати задовільною.
2. Завідувачам кафедр інституту історії, етнології і права:
2.1. Продовжити роботу зі створення для студентів-заочників навчальнометодичних матеріалів, сучасних навчальних програм дисциплін вищої

школи; забезпечити усі навчальні дисципліни навчально-методичними
матеріалами на електронних носіях.
Термін виконання – постійно.
2.2. Прискорити розробку та впровадження у навчальний процес
активних форм, методів навчання, сучасних комп’ютерних технологій,
активізувати роботу з підготовки комп’ютерних навчальних програм,
електронних підручників.
Термін виконання – до 1 вересня 2016р.
2.3.
Посилити
профорієнтаційну роботу серед
випускників
загальноосвітніх шкіл, вчителів області з метою залучення їх на навчання за
заочною формою.
Термін виконання – постійно.
3. Деканам-директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам
кафедр університету:
3.1. Ширше впроваджувати елементи дистанційної форми навчання
студентів-заочників.
Термін виконання – постійно.
3.2. Активніше використовувати навчальні інтернет-ресурси в
організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання.
Термін виконання – до 1 вересня 2016р.
4. Навчально-методичному відділу моніторингу й аналізу якості освіти:
4.1. У графіку навчального процесу (за можливості) розділяти в часі
зимову екзаменаційну сесію на денній і заочній формах навчання.
4.2. Вивчити питання щодо виділення на сайті університету окремого
розділу для розміщення завдань, навчальних та методичних матеріалів,
рекомендованої основної та додаткової літератури для студентів заочної
форми навчання.
Термін виконання – до 1 червня 2016р.
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на першого
проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
Вчена рада університету також розглянула питання про схвалення
Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад
науково-педагогічних
працівників
Вінницького
державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Положення
про Наглядову раду Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського, Положення про науково-дослідну
лабораторію з проблем фізичного виховання і спорту. Про зміст і порядок
підготовки Положень інформували: доктор педагогічних наук, проф., зав.
кафедри алгебри і методики навчання математики Матяш О.І., проректор з
науково-педагогічної роботи та освітньої інноватики канд. істор. наук, доц.
Безуглий А.І., доктор наук з фізичного виховання і спорту, проф., зав.
кафедри теорії і методики фізичного виховання Костюкевич В.М.
За ініціативою дирекцій Інституту математики, фізики і технологічної
освіти та Інституту історії, етнології і права Вчена рада університету

розглянула питання про нагородження відзнакою Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(диплом Почесного доктора наук) академіка АПН України, доктора
фізико-математичних наук, професора ШУТА Миколи Івановича та
члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук,
професора ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича. Інформували декандиректор Інституту математики, фізики і технологічної освіти доц.
Подолянчук С.В., декан-директор Інституту історії, етнології і права проф.
ВДПУ Зінько Ю.А.
Трудову діяльність Микола Іванович Шут розпочав вчителем фізики у
СЗОШ №54 м.Києва. У період 1966-1969 рр. навчався в аспірантурі кафедри
фізики Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького. З
1969 р. працює на кафедрі загальної фізики Київського Національного
педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.
Наукові інтереси Шута М.І. охоплюють два провідні напрями
досліджень: перший – у галузі молекулярної фізики та теплофізики
полімерів; другий – у галузі дидактики фізики вищої школи.
М.І.Шут створив наукову школу „Фундаментальні і прикладні проблеми
молекулярної фізики та теплофізики високомолекулярних сполук та систем
на їх основі”. Ним підготовлено 11 кандидатів наук, 3 доктора наук.
Науковий доробок вченого становить понад 370 наукових, науковометодичних праць з досліджень у галузі фізики полімерів, проблем
дидактики фізики вищої школи та історії розвитку фізики в Україні. Серед
опублікованих праць також галузеві стандарти вищої освіти з фізики та
понад 20 навчальних і навчально-методичних посібників, які рекомендовані
МОН України для студентів фізико-математичних факультетів.
М.І.Шут – співавтор Державного стандарту вищої освіти – галузевого
компоненту напряму підготовки 0101, спеціальності 6.010100 „Педагогіка і
методика середньої освіти. Фізика”, „Програми з фізики для основної
школи”, „Концепції створення та впровадження в навчальний процес
сучасних технічних засобів навчання” (2005р.), ОПП та ОКХ для рівнів
бакалавра, спеціаліста, магістра (1997 – 2003 рр.); навчальних програм та
комплексу навчальних посібників з фізики (1990 – 2005 рр.), які
забезпечують фундаментальну та фахову підготовку вчителів фізики і є
вагомим науково-практичним внеском у розвиток освіти України.
У 1994р. його обрано членом-кореспондентом АПН України. Як член
Академії ПН України проводить плідну роботу з розробки стандартів вищої
освіти з фізики, бере активну участь у розробці навчальних програм з фізики
в умовах впровадження кредитно-модульної системи навчання. У 2005р.
вийшла з друку і рекомендована МОН України перша в Україні навчальна
програма з фізики для педагогічних університетів й інститутів (у співавт.). У
1995р. обраний академіком Академії наук Вищої школи України.
Нагороджений знаком „Відмінник народної освіти України” (1986р.),
медаллю А.С.Макаренка, Почесною грамотою Президії АПН України (2002),

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004р.). У 2001р.
рішенням бюро президії Федерації космонавтики України за розробку
методів дослідження теплофізичних властивостей композиційних матеріалів і
впровадження результатів досліджень у навчальний процес нагороджений
медаллю Ю.В.Кондратюка і дипломом імені першого космонавта планети
Земля Ю.О.Гагаріна; у 2003р. – медаллю Ю.О.Гагаріна.
За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих
фахівців для національної освіти указом Президента України від 20 квітня
2005р. присвоєно почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.
Постановою Президії Академії наук Вищої школи України від 23.12.2005р. за
визначні здобутки у галузі науки і техніки присуджено найвищу нагороду
Академії – відзнаку Ярослава Мудрого.
Наукова та громадська діяльність М.І.Шута упродовж тривалого часу
пов’язана з Вінницьким державним педагогічним університетом. Розпочалась
вона зі спільних досліджень у 70-80-х роках минулого століття кафедр фізики
Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького та
Вінницького державного педагогічного інституту ім. М.Островського в
галузі фізики полімерів, дисперсних систем. Фундаторами спільних
досліджень були доц. Кучерук І.М., Андріанов В.М., Носолюк В.М. Окрім
спільних наукових публікацій за результатами експериментальних
досліджень, М.І.Шут займається підготовкою фахівців для кафедри фізики
нашого навчального закладу. До аспірантури Київського педінституту у різні
роки вступили Копняк С., Дідовик М., Заболотний В.
З 2002 р. М.І.Шут працює за сумісництвом на кафедрі фізики і методики
навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, читаючи спецкурси,
спецсемінари з актуальних питань фізики полімерів, нанофізики, методики
навчання фізики в основній та старшій школах як автор підручників для
середньої школи; очолював ДЕК із спеціальності „Фізика” та „Трудове
навчання”. Продовжує брати активну участь у підготовці наукових кадрів для
нашого університету і як науковий консультант, і як науковий керівник, і як
голова спеціалізованої ради із захисту дисертацій із спеціальності 13.00.02
„Теорія і методика навчання фізики, астрономії”. За цей час викладачі
нашого навчального закладу захистили 1 докторську (Заболотний В.Ф.) та 5
кандидатських дисертацій (Сільвейстр А.М., Коношевський Л.Л., Мисліцька
Н.А., Пішенко О.В., Моклюк М.О.), навчання у докторантурі завершив
Сільвейстр А.М.
У співавторстві з М.І.Шутом викладачами кафедри фізики і методики
навчання фізики, астрономії видано 7 навчальних посібників для студентів
ВНЗ, які отримали гриф МОН України, зокрема „Технології навчання
фізики” (2014р.), „Історія фізики” (2015р.).
Упродовж багатьох років Микола Іванович входить до оргкомітету
Міжнародної наукової конференції „Структурна релаксація у твердих тілах”,
яка проводиться кафедрою фізики і методики навчання фізики, астрономії

нашого університету. За його ініціативи і керівництва працює секція фізики і
механіки полімерів.
Наукова співпраця М.І.Шута й викладачів кафедри та Інституту
математики, фізики і технологічної освіти продовжується і в даний час.
Колектив Інституту математики, фізики і технологічної освіти рекомендує
Вченій раді університету нагородити відзнакою Вінницького державного
педагогічного університету – дипломом Почесного доктора наук – доктора
фізико-математичних наук, проф. Шута Миколу Івановича.
Вчена рада університету у х в а л и л а : Клопотати перед ректором
університету про нагородження відзнакою Вінницького державного
педагогічного
університету
імені
Михайла
Коцюбинського
–
дипломом Почесного доктора наук – академіка АПН України, доктора
фізико-математичних наук, професора ШУТА Миколи Івановича.
Характеристика-рекомендація
члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук,
професора ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича
до нагородження відзнакою
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського –
дипломом Почесного доктора наук
Віктор Михайлович Даниленко – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України, відомий в Україні та за її межами вчений в
галузі новітньої історії України. Зробив вагомийвнесок у постановку,
обґрунтування та самостійне розв’язання низки актуальних питань з історії
України ХХ ст. Його праці з соціально-політичної історії та історії
української культури ХХ ст., зокрема, історії інтеліґенції, освіти, науки,
церкви, українізації, міжнародних і міжслов’янських культурних взаємин,
біографістики добре відомі у колі професійних істориків та широкому загалу.
Він є автором понад 500 наукових праць, в тому числі понад 30
індивідуальних та колективних монографій. Брав участь у підготовці
багатьох фундаментальних видань.
Високопрофесійна діяльність та наукові здобутки В.М.Даниленка
дістали загальнодержавне визнання відзначенням Державною премією
України в галузі науки і техніки, він є лауреатом премії ім.
М.С.Грушевського НАН України, йому присвоєно почесне звання
„Заслужений діяч науки і техніки України”.
Учений неодноразово брав участь в організації, проведенні міжнародних
наукових конгресів та конференцій з найактуальніших питань вітчизняної
історії, входить до складу Національного комітету істориків, тривалий час
був членом Бюро, вченим секретарем Міжнародної асоціації україністів.
В.М.Даниленко є автором і співавтором понад 10 посібників з історії для
учнів, абітурієнтів, студентів, вчителів та викладачів. З ініціативи та за
безпосереднього керівництва В.М.Даниленка започатковано і реалізовано ряд
наукових проектів та програм, включених НАН України до переліку

пріоритетних в Україні. Як завідувач відділу історії України другої половини
ХХ ст. багато уваги приділяє концептуальним проблемам вітчизняної історії,
питанням методології досліджень, їх відповідності сучасним вимогам.
Підготував 25 кандидатів та 15 докторів історичних наук. Впродовж багатьох
років є членом двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Є науковим
редактором численних монографій, збірників історичних праць та
документів, членом редколегій ряду авторитетних фахових видань
(„Український історичний журнал”, „Історичні зошити”, „Наукові записки
Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова”, „Наукові
записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія „Історія”).
В.М.Даниленко веде освітньо-педагогічну роботу, працюючи за
сумісництвом професором кафедри історії та культури України Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
неодноразово очолював Державну екзаменаційну комісію зі спеціальності
„Історія”. Є науковим керівником дисертаційних досліджень ряду викладачів
нашого університету. Під його керівництвом 4 викладачі інституту історії,
етнології і права захистили 1 кандидатську та 3 докторські дисертації.
Вчена рада університету у х в а л и л а : Клопотати перед ректором
університету про нагородження відзнакою Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – дипломом
Почесного доктора наук – члена-кореспондента НАН України, доктора
історичних
наук, професора кафедри історії та культури України
ДАНИЛЕНКА Віктора Михайловича.
Проректор з наукової роботи проф. Руснак І.Є. повідомила, що
Міністерство освіти і науки України за результатами конкурсного відбору
затвердило тематику науково-дослідних робіт, які фінансуватимуться з
державного бюджету у 2016 році, зокрема: Розділ „Вінницький державний
педагогічний
університет
імені
Михайла
Коцюбинського”:
„Фундаментальні наукові дослідження з актуальних
проблем
суспільних та гуманітарних наук”: Теоретико-методичні засади
формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в
контексті становлення європейського простору вищої освіти (наук. кер. –
проф. Акімова О.В.);
„Раціональне природокористування. Перспективні технології
агропромислового комплексу та переробної промисловості”: Фізіологічне
обгрунтування регламентів застосування стимуляторів та інгібіторів росту
для регуляції карпогенезу та оптимізації продукційного процесу
сільськогосподарських культур (наук. кер. – проф. Кур’ята В.Г.).
Вчена рада університету у х в а л и л а : Тематичний план науководослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Міністерством освіти і науки України, на 2016 рік с х в а л и т и й п р о –
п о н у в а т и ректорові навчального закладу для затвердження.

На засіданні Вченої ради університету було розглянуто й поточні
питання: схвалення звіту про акредитаційний самоаналіз підготовки
фахівців за ОКР спеціаліста спеціальності 7.01010101 „Дошкільна освіта”,
затвердження акредитаційної справи спеціальності 7.01010101 „Дошкільна
освіта”; про затвердження тем кандидатських дисертацій співробітників
університету.
За експертизою науково-методичної ради університету
(протокол №3 від 22.03.2016р.) Вчена рада у х в а л и л а затвердити тему
дисертації: КОЛЕСНІК Катерини Анатоліївни на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 „Теорія і
методика навчання (українська мова)” (наук. кер. – доц. Лазаренко Н.І.);
МОСКОВА Василя Анатолійовича на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної
освіти” (наук. кер. – проф. ВДПУ Кадемія М.Ю.); СОМИКА Олександра
Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із
спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” (наук. кер. –
доц. Фрицюк В.А.); затвердити в уточненому формулюванні тему дисертації
ПОЛИВАНОГО Степана Володимировича на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук із спеціальності 03.00.12 „Фізіологія рослин”
(наук. кер. – проф. Кур’ята В.Г.)
За експертизою науково-методичної ради університету (протокол №3
від 22.03.2016р.) ухвалили рекомендувати до друку збірник тез науковопрактичної конференції викладачів і студентів „Музична педагогіка:
актуальні проблеми теорії і практики”. – Вип.5. -2016р.
Також Вчена рада університету схвалила й рекомендувала ректорові
університету для затвердження графік освітнього процесу для студентів
денної і заочної форм навчання ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста,
магістра на 2016-2017 навчальний рік.
За експертизою науково-методичної ради університету (протокол №3 від
22.03.2016р.) затверджено індивідуальну програму кандидатського іспиту
(частина ІІ) із спеціальності 13.00.04. „Теорія і методика професійної освіти”
МОЖАРОВСЬКОЇ Олени Едуардівни; індивідуальну програму кандидатського іспиту (частина ІІ) із спеціальності 13.00.07. „Теорія і методика
виховання” САМОЙЛОВА Анатолія Миколайовича; індивідуальну програму
кандидатського іспиту (частина ІІ) із спеціальності 07.00.01 „Історія
України” МУРАШОВОЇ Ольги Петрівни.
Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.
Вчений секретар доц. Лапшина І.М.

