На засіданні Вченої ради університету 29 грудня 2015р. проаналізовано
підсумки
науково-дослідної
роботи
Вінницького
державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за 2015 рік і
ухвалення напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної
діяльності на 2016 рік. З доповіддю виступила проректор з наукової роботи
проф. Руснак І.Є. В обговоренні питання брали участь: заступник деканадиректора з наукової роботи інституту історії, етнології і права канд. істор.
наук, доц. Войнаровський А.В., який повідомив членів Вченої ради про
систему заохочення викладачів і студентів до проведення науково-дослідної
роботи; директор бібліотеки Вінницького державного педагогічного
університету Білоус В.С., яка поінформувала про напрямки інтенсифікації
науково-дослідної роботи працівниками бібліотеки; докт. пед. наук, проф.,
зав. кафедри психології Шахов В.І., який поділився досвідом організації
науково-дослідної роботи молодими викладачами кафедри.
Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з наукової роботи
проф. Руснак І.Є., Вчена рада відзначає, що у 2015 році колектив
університету здобув низку наукових результатів. Вдалося утримати достатні
темпи поповнення професорсько-викладацького складу викладачами з
науковими ступенями: за звітний період захищено 2 докторські і 16
кандидатських дисертацій; присвоєно вчені звання професора – 3, доцента –
14 викладачам університету. Стипендію Кабінету Міністрів України для
молодих учених отримувала доц. Гороф’янюк І.В.
Протягом 2015 року науковці університету виконували 1
фундаментальну і 1 прикладну науково-дослідні роботи, що фінансувалися з
коштів Державного бюджету (наукові керівники – проф. Акімова О.В. і проф.
Кур’ята В.Г.). Окрім цього, в другій половині робочого дня викладачі закладу
виконували 29 ініціативних науково-дослідних робіт, 13 з яких успішно
завершено. У 2015 році викладачами кафедр біології та хімії отримано 4
документально підтверджені права на результати інтелектуальної діяльності.
Продовжує своє функціонування аспірантура і докторантура
педуніверситету. У звітному році навчання завершив 21 аспірант, 7 з яких
залишилися працювати в університеті. Ефективність аспірантури склала
42,86 %. З 6 випускників докторантури 1 залишився працювати в університеті.
Ефективність докторантури склала 33,3 %.
У 2015 році працювала й успішно завершила свою каденцію
спеціалізована вчена рада Д 05.053.01із захисту докторських і кандидатських
дисертацій, де відбувалися захисти за трьома науковими спеціальностями:
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та
методика професійної освіти; 13.00.07 – теорія і методика виховання. За 2015
рік у спеціалізованій раді успішно захищено 19 дисертацій (2 – докторські; 17
– кандидатських).
Традиційно результативною є видавнича діяльність викладачів. Загальна
кількість надрукованої в 2015 році наукової та навчально-методичної
продукції становить 1 777 одиниць загальним обсягом 2 678 ум. др. арк.
Серед виданого – 37 монографій і 10 підручників і посібників з грифом МОН

України. 126 наукових статей опубліковано в закордонних фахових збірниках і
журналах, 33 з яких – у виданнях, що входять до наукометричних баз: Index
Copernicus International (24), Socrates-Impulse (2), Scopus (2), Thomson
Scientific (1), Index SCASPEE (1), AGRIS (1), Scholar-Google (1), РИНЦ (1).
«Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського Серія: Історія» (головний редактор –
проф. Мельничук О.А.) уперше серед університетських наукових видань були
внесені до міжнародної платформи для просування спеціалізованих наукових
досягнень «Index Copernicus International» (Польща). «Наукові записки
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія «Географія» (головний редактор – проф. Денисик Г.І.)
знову повернули собі статус фахового видання.
У 2015 році на базі педуніверситету проведено 17 міжнародних,
всеукраїнських конференцій, семінарів і конкурсів.
Успішно виступили студенти педуніверситету на ІІ етапі Всеукраїнських
студентських олімпіад (у 2015 році в активі наших вихованців 5 призових
місць) і Всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідних робіт
(загалом у 2015 році відзначено 17 студентів).
Розвивається міжнародне співробітництво. У 2015 році укладено 3 нові
міжнародні угоди: з Міжнародним університетом Ататюрк-Алатоо (Киргизія),
Ягелонським Колегіумом – Торунською вищою школою (Польща) і
Коледжем Карконозе – Карконоською вищою державною школою міста
Єленя-Ґура (Польща). Загалом маємо 28 договорів із закордонними вищими
навчальними закладами, науковими установами й організаціями.
Разом з тим, актуальними залишаються питання формування наукової
університетської еліти шляхом підготовки науково-педагогічних кадрів
відповідно до якісних вимог світового рівня та їх конкурентоспроможності;
створення ефективної системи професійного вдосконалення наукових кадрів;
участь учених у перспективних українських і зарубіжних наукових
дослідженнях і конкурсах; забезпечення постійного зростання державного і
пошук
інших
джерел
фінансування
науки;
поліпшення
конкурентоспроможності кожного викладача шляхом оприлюднення
результатів наукових досліджень у закордонних виданнях і в українських
журналах, що входять до наукометричних баз даних; збільшення кількості
авторських свідоцтв, патентів та інших виключних прав на результати
інтелектуальних розробок.
Вчена рада університету УХВАЛИЛА:
1. Загальнокафедральні науково-дослідні роботи (наукові керівники –
професори Брилін Б.А., Завальнюк І.Я., Костюкевич В.М., Матяш О.І.,
Павликівська Н.М., Романюк І.М., Руснак І.Є., Слободинська Т.С., доценти
Бучацька С.М., Вишивана Н.В., Грачова І.Є., Кадемія М.Ю., Подолянчук С.В.)
виконані в повному обсязі.
2. Клопотати перед МОН України про відкриття спеціалізованих вчених
рад з історичних, педагогічних і філологічних спеціальностей.

Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: декани-директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
3. З метою якісної підготовки фахівців ступенів доктора філософії та
доктора наук ліцензувати аспірантуру і докторантуру за галузями знань і
науковими спеціальностями, затвердженими наказом МОН України від 06
листопада 2015 року № 1151.
Термін виконання: до 01 липня 2016.
Відповідальні: декан-директор інституту магістратури, аспірантури і
докторантури, завідувач відділу аспірантури і
докторантури, завідувачі кафедр.
4. Забезпечити належний науковий, методичний і організаційний рівень
наукових заходів, включених до планів Міністерства освіти і науки України.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, деканидиректори інститутів, декани факультетів, завідувачі
кафедр.
5. Удосконалювати й урізноманітнювати студентську науково-дослідну
роботу, підвищувати результативність участі студентської молоді у
Всеукраїнських олімпіадах і наукових конкурсах; сприяти успішній
діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
учених.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: декани-директори інститутів, декани факультетів,
завідувачі кафедр.
6. Розвивати і зміцнювати міжнародне співробітництво шляхом
інтернаціоналізації освітніх програм, видання спільних наукових праць,
розробки наукових проектів разом із закордонними партнерами, стажування у
закордонних університетах і наукових установах.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, деканидиректори інститутів, декани факультетів, завідувачі
кафедр.
7. Розробити і поступово втілювати в життя довгострокову програму
підвищення рівня володіння викладачами, докторантами, аспірантами і
студентами іноземними мовами. Створити на WEB-сайті відкриті для вільного
доступу розширені англомовні анотації статей фахових видань
педуніверситету.
Термін виконання: постійно.
Відповідальний: адміністратор WEB- сайту університету, декан
факультету іноземних мов, керівник Центру вивчення
німецької мови, головні редактори фахових видань,
директор бібліотеки.
8. З метою функціонування прозорої системи управління науковою
роботою структурних підрозділів університету вдосконалити систему

рейтингового оцінювання наукової діяльності кафедр, інститутів і
факультетів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, керівник
робочої групи з розробки і впровадження системи
рейтингового оцінювання наукової діяльності.
9. На засіданнях кафедр, вчених радах інститутів і факультетів
обговорити підсумки виконання науково-дослідних робіт у 2015 році.
Термін виконання: 01 березня 2016 року.
Відповідальні: декани-директори інститутів, декан факультету,
завідувачі кафедр.
10. Схвалити План науково-дослідної роботи Вінницького державного
педагогічного університету на 2016 рік.
На засідання Вченої ради університету подано документи канд. істор.
наук, доц. Зінька Ю.А. та канд.пед.наук, доц. Кадемії М.Ю. щодо присвоєння
вченого звання професора Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі всесвітньої історії та
кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
В обговоренні кандидатур брали участь докт. пед. наук, проф.
Тарасенко Г.С., докт. пед. наук, проф. Заболотний В.Ф., докт. філолог. наук,
проф. Іваницька Н.Л., канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І., докт. наук з
фізичного виховання і спорту, проф. Костюкевич В.М., докт. істор. наук,
проф. Мельничук О.А.
За результатами обговорення кандидатур та проведеного таємного
голосування Вчена рада університету ухвалила:
1. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі
всесвітньої історії кандидату історичних наук ЗІНЬКУ Юрію Анатолійовичу.
2. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі
інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидату педагогічних
наук КАДЕМІЇ Майї Юхимівні.
Також на засіданні Вченої ради педуніверситету схвалено й пропоновано
ректорові навчального закладу для затвердження Положення про факультет
іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського та Положення про студентські гуртожитки
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
За результатами експертизи науково-методичної ради університету
(протокол №12 від 21.12.2015р.) Вчена рада університету рекомендувала до
друку:

- монографію ШЕВЧУК М.А., АСАУЛЮК І.О. Технологія спортивного
відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей;
- збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету. Серія: Філологія (мовознавство)». – 2015. – Вип.
22;
- збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету. Серія: Географія». – 2015. – Вип. 28. - № 3-4;
- навчальний посібник ЧЕРНИШЕНКО Т.М., КІЗІМ В.М. Словник визначень
основних музичних танцювальних і хореографічних термінів;
- навчальний посібник ДОЛГОВА О.М. «Загальна гістологія з основами
ембріології». Частина 1.
За результатами експертизи науково-методичної ради університету
(протокол №12 від 21.12.2015р.) Вчена рада схвалила й пропонує ректору
навчального закладу для затвердження навчальні програми дисциплін вищої
школи: Загальна психологія (Чухрій І.В.), Соціальна психологія (Перегончук
Н.В.), Соціальний супровід сім′ї (Фуштей О.В.), Методика профільного
навчання (Пінаєва О.Ю., Луп′як Д.М.), Етика в рекламі і ПР-діяльності
(Каленич В.М.), Вступ для спеціальності (практична психологія) (Перегончук
Н.В.), Психологія сімейних відносин (Ніщук Г.М., Чуба О.Є.), Основи
психодіагностики (Шульга Г.Б., Коломієць Л.І.), Загальна психологія (Ніщук
Г.М., Чуба О.Є.), Теорія і методика викладання зимових видів спорту та
організація краєзнавчо-туристичної діяльності (Данчук П.С.), Загальна
психологія (Перегончук Н.В.), Дефектологія (Савчук З.С.), Етнопсихологія
(Чала К.О.), Спецпрактикум з психодіагностики (Шульга Г.Б., Коломієць
Л.І.), Алгебра і теорія чисел (Панасенко О.Б.), Основи теорії технологічної
освіти (Гуревич Р.С., Луп′як Д.М.), Інженерна психологія (Перегончук Н.В.),
Соціальна психологія (Перегончук Н.В.), Вікова та педагогічна психологія
(Савчук З.С.), Психологія дошкільної освіти (Шульга Г.Б.), Фізика (Дідовик
М.В.), Юридична психологія (Чала К.О.), Історія психології (Савчук З.С.),
Економіка підприємства та маркетинг (Гаркушевський В.С., Дощин С.В.),
Жанри журналістики (Гальчак С.Д.), Патопсихологія (Ніщук Г.М.), Вікове
консультування (Чухрій І.В.), Психологія творчості (Браніцька Т.Р.),
Етнопсихологія (спеціаліст) (Чала К.О.), Прес-служби та інформаційні
агентства (Гандзюк В.О.), Психологія (Шульга Г.Б.), Соціальна педагогіка
(Фуштей О.В.), Психологія праці (Перегончук Н.В.), Психологія (Перегончук
Н.В.), Фізика (Сільвейстр А.М.), Геометричні перетворення на площині та в
просторі (Коношевський О.Л.), Вступ до спеціальності (психологія)
(Перегончук Н.В.), Загальна психологія (Паламарчук О.М.), Психофізіологія
(Чухрій І.В.), Наскрізна програма практики (соціальна педагогіка)
(Холковська І.Л.), Методика викладання дисциплін професійної підготовки
вчителя початкової школи (Кіт Г.Г., Лапшина І.М., Грошовенко О.П.),
Клінічна психологія (Шпортун О.М.), Біогеографія (Левчук Н.В.),
Дефектологія (Ніщук Г.М.), Психологія паблик-рилейшнз (Яковліва О.П.),
Порівняльна зоопсихологія (перепідготов. спеціалістів) (Чухрій І.В.),
Експериментальна психологія (Коломієць Л.І.), Загальна психологія

(Браніцька Т.Р.), Економічне обґрунтування і маркетингові дослідження
проектів (Буга О.І.), Основи автоматизації виробничих процесів (Матвійчук
А.Я.), Основні напрямки сучасної психотерапії (Ніщук Г.М.), Англійська мова
(Дмітренко Н.Є.), Практикум з технічного моделювання та конструювання
(Луп′як Д.М., Соловей В.В., Мельничук В.П.), Історія фізики та астрономії
(Дідовик М.В.), Малюнок і живопис (Бойчук В.М.), Основи біоенергетики
(Долгов О.М.), Зоопсихологія та порівняльна психологія (Чухрій І.В.),
Методика викладання психології у ВНЗ (Шульга Г.Б.), Основи соціальної
роботи (Фуштей О.В.), Патопсихологія та основи психотерапії (Ніщук Г.М.,
Чуба О.Є.), Інноваційні педагогічні технології в системі фізичного виховання
(Чернишенко Т.М.), Наскрізна програма практики (психологія) (Шульга Г.Б.,
Коломієць Л.І.), Соціальна психологія (Паламарчук О.М.), Психофізіологія
(Чухрій І.В.), Психологія девіантної поведінки (Перегончук Н.В.), Наскрізна
програма практики (технологічна освіта) (Гуревич Р.С., Гаркушевський В.С.,
Цвілик С.Д., Пінаєва О.Ю., Тузяк Т.П., Буга О.І., Луп′як Д.М.),
Спецпрактикум з патопсихології та клінічної психології (Шпортун О.М.),
Психогігієна (Шпортун О.М.), Політична психологія (Чала К.О.), Психологія
праці та інженерна психологія (Перегончук Н.В.), Екологічна психологія
(Паламарчук О.М.), Психологія розвитку освітнього середовища
(Паламарчук О.М.), Психологія узалежнень (Шпортун О.М.), Наскрізна
програма практики (фізична реабілітація) (Бекас О.О.), Вступ до
спеціальності (соціальна педагогіка) (Фуштей О.В.), Профілактика і
корекція відхилень поведінки (Перегончук Н.В.) Наскрізна програма практики
(практична психологія) (Чухрій І.В.), Наскрізна програма практики
(технологічна освіта) (Гуревич Р.С., Гаркушевський В.С., Цвілик С.Д.,
Пінаєва О.Ю., Тузяк Т.П., Буга О.І., Луп′як Д.М., Хамська Н.Б.), Етика
соціально-педагогічної діяльності (Фуштей О.В.), Наскрізна програма
практики (психологія) (Шульга Г.Б., Коломієць Л.І., Чухрій І.В.),
Патопсихологія (Ніщук Г.М., Чуба О.Є.), Методика варіативного навчання
технологій у старшій школі (Коломієць Д.І.), Психогігієна (Шпортун О.М.),
Загальна психологія (Паламарчук О.М.), Порівняльна психологія (Чухрій І.В.),
Основи психотерапії (Ніщук Г.М.), Наскрізна програма практики (фізична
реабілітація / спеціаліст) (Бекас О.О.), Теорія ймовірності і математична
статистика (Вотякова Л.А.), Лінійна алгебра і аналітична геометрія (Розр.
– Наконечна Л.Й., Панасенко О.Б., Тютюн Л.А.).
На засіданні Вченої ради університету затверджено теми кандидатських
дисертацій аспірантів і здобувачів 1-го року навчання: БУЙНОГО Олексія
Віталійовича із спеціальності 03.00.12 „Фізіологія рослин”, БУЙНОЇ Ольги
Ігорівни із спеціальності 03.00.12 „Фізіологія рослин”, БРОВКО Олени
Василівни із спеціальності 03.00.12 „Фізіологія рослин”, БОБЕЛО Вадима
Сергійовича із спеціальності 07.00.01 „Історія України”, БОНДАРЕНКА
Максима Миколайовича із спеціальності 07.00.01 „Історія України”,
НАЗАРІНСЬКОГО Руслана Олеговича із спеціальності 07.00.01 „Історія
України”, ПАЩЕНКО Ірини Іванівни із спеціальності 07.00.01 „Історія

України”, БОРИЩУКА Олександра Олександровича із спеціальності
07.00.02 „Всесвітня історія”, САДОВНІКА Олександра Васильовича із
спеціальності 07.00.02 „Всесвітня історія”, ЖМУРА Євгена Ігоровича із
спеціальності 07.00.07 „Історія науки і техніки”, НАГАЄВСЬКОЇ Інни
Миколаївни із спеціальності 10.01.01 „Українська література”, ШВЕЦЬ
Оксани Олександрівни із спеціальності 11.00.11 „Конструктивна географія
і раціональне використання природних ресурсів”, БУРКІВСЬКОЇ Анни
Геннадіївни із спеціальності 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”, ЗОНОВА Богдана Станіславовича із спеціальності 13.00.01
„Загальна педагогіка та історія педагогіки”, МЕЛЬНИЧЕНКО Марини
Ростиславівни із спеціальності 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”, ОНІЩУК Ірини Ігорівни із спеціальності 13.00.01 „Загальна
педагогіка та історія педагогіки”, БУЗЕНКО Ірини Леонідівни із
спеціальності
13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”,
ДРОЗДОВОЇ Катерини Євгеніївни із спеціальності 13.00.04 „Теорія і
методика професійної освіти”, АДАМЧУКА Вадима Віталійовича із
спеціальності 24.00.01 „Олімпійський та професійний спорт”, БОНДАРЯ
Ярослава Андрійовича із спеціальності 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення”,
ГАЛАНДЗОВСЬКОГО Станіслава
Миколайовича із спеціальності 24.00.02 „Фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення”, МАЛІНОВСЬКОГО Юрія Леонідовича із
спеціальності 07.00.01 „Історія України”, СИЛКИ Ольги Сергіївни із
спеціальності
07.00.01 „Історія України”, НАГАЧЕВСЬКОЇ Ольги
Дмитрівни із спеціальності 07.00.01 „Історія України”, ЛИСЕНКО Олени
Миколаївни із спеціальності 10.02.01 „Українська мова”, МОСКОВА Василя
Анатолійовича із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної
освіти”, МУСТАФАЄВОЇ Дарини Денисівни із спеціальності 13.00.04
„Теорія і методика професійної освіти”, СЛОБОДЯНЮК Ірини Юріївни із
спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”, ДУСЯ
Сергія Валерійовича із спеціальності
24.00.01 „Олімпійський та
професійний спорт”.
На клопотання зав. відділу аспірантури і докторантури Вороліса М.Г.
затверджено графіки освітнього процесу для аспірантів 1-го року денної і
заочної форм навчання на 2015-2016 навчальний рік.
За погодженням Вченої ради університету та Науково-методичної ради
вирішено
повноваження
Науково-методичної
ради
університету
щодо проведення експертизи навчальних планів та навчальних програм
дисциплін вищої школи з 01 січня 2016р. п е р е д а т и навчальнометодичним комісіям інститутів і факультетів навчального закладу.
Для
приведення
у
відповідність
тижневого
навантаження
студентів заочної форми навчання до нормативів Вчена рада університету
внесла такі зміни у навчальний план напряму підготовки 6.040104
„Географія”: перенести із 7 семестру у 8 семестр аудиторне
навантаження
дисциплін,
які
згідно
з
навчальним
планом
вивчаються у 7 та 8 семестрах: „Регіональна економічна і соціальна

географія” – 22 години; „Нормування антропогенного навантаження на
природне середовище” – 4 години.
Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.
Вчений секретар доц. Лапшина І.М.

