На засіданні Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №7 від від 23 січня
2019р.) розглядалися такі питання:
1. Звіт про фінансову діяльність Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за 2018 рік
2. Підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2018 році та
стан виконання кандидатських і докторських дисертацій
3. Звіти голів екзаменаційних комісій СВО магістра
Звітують:
- голова екзаменаційної комісії спеціальності 014 Середня освіта (історія),
032 Історія та археологія, СВО магістра заочної форми навчання, доктор
історичних наук, доцент Кароєва Т.Р.,
- голова екзаменаційної комісії спеціальності 014 Середня освіта
(українська мова і література), 035 Філологія. Українська мова і література,
СВО магістра денної і заочної форми навчання, доктор філологічних наук,
професор Іваницька Н.Л.,
- голова екзаменаційної комісії спеціальності 053 Психологія, СВО
магістра денної форми навчання, доктор психологічних наук, доцент
Шпортун О.М.
4. Присвоєння вченого звання професора Вінницького державного
педагогічного університету по кафедрі журналістики, реклами та
зв’язків з громадськістю доктору історичних наук, доценту ГАЛЬЧАКУ
Сергію Дмитровичу
5. Профорієнтаційна робота колективу факультету математики,
фізики і технологій щодо забезпечення якісного набору вступників у
2019 році
6. Про схвалення Правил прийому до Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2019 році
7. Про встановлення ліміту стипендіатів академічної стипендії на ІІ
півріччя 2018-2019 навчального року
8. Про клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо
надання Вінницькому державному педагогічному університету імені
Михайла Коцюбинського статусу національного закладу вищої освіти та
затвердження документів конкурсної справи
9. Про призначення іменних стипендій студентам Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
за результатами зимової екзаменаційно-залікової сесії
Про фінансову діяльність Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського у 2018 році звітував головний
бухгалтер Візнюк О.М.
Члени Вченої ради зазначили, що звіт був
детальним, прозорим, аналітичним, тому схвалили підготовлений звіт про
фінансову діяльність Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського у 2018 році.

Про підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2018 році та
стан виконання кандидатських і докторських дисертацій інформувала
зав. відділу аспірантури і докторантури, канд. істор. наук Поліщук А.С.
В обговоренні питання брали участь: випускник аспірантури кафедри
теорії і методики спорту Яковлів Є.В., який прозвітував про стан підготовки
кандидатської дисертації; завідувач кафедри психології та соціальної роботи
доктор психологічних наук, професор Паламарчук О.М., яка поінформувала
членів Вченої ради про плани підготовки науково-педагогічних кадрів з
числа викладачів кафедри на період до 2020 року; голова Вченої ради
університету кандидат педагогічних наук, професор Лазаренко Н.І., яка
прокоментувала важливість цього питання для подальшої діяльності закладу
освіти.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу відділу аспірантури і докторантури Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського щодо прийому до
аспірантури і докторантури у 2018 році вважати з а д о в і л ь н о ю .
2. Інформацію завідувача відділу аспірантури і докторантури кандидата
історичних наук Поліщук А.С. щодо стану виконання кандидатських і
докторських дисертацій здобувачами наукових ступенів в з я т и до
відома.
3. Директору навчально-наукового інституту педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації:
3.1. Посилити контроль за виконанням індивідуальних планів підготовки
наукових і науково-педагогічних працівників в аспірантурі університету
відповідно до діючої номенклатури спеціальностей наукових працівників.
Термін виконання – постійно
3.2. Забезпечити на етапі завершення навчання в аспірантурі і
докторантурі здобувачів наукових ступенів попередній розгляд
дисертаційних досліджень на випускових кафедрах університету з метою
допущення до захисту.
Термін виконання – постійно
Відповідальний – директор інституту, завідувач
відділу, завідувачі випускових кафедр
3.3. Продовжити практику заслуховування звітів аспірантів і докторантів
про виконання індивідуальних планів на засіданнях кафедр, вчених рад
інституту, факультетів, Вченої ради університету.
Термін виконання – постійно
Відповідальний – декани факультетів, завідувачі
кафедр університету
3.4. При проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад конкурсній
комісії університету враховувати стан виконання дисертаційних досліджень
випускниками аспірантури і докторантури попередніх років.
Термін виконання – постійно
Відповідальний – проректор з наукової роботи, голова
конкурсної комісії університету

Контроль за виконанням ухвали Вченої ради університету покласти на
проректора з наукової роботи, доктора пед. наук, проф. Коломієць А.М.
Вчена рада університету заслухала звіти голів екзаменаційних комісій
СВО магістра. Звітували голова екзаменаційної комісії спеціальності 014
Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія, СВО магістра заочної
форми навчання, доктор історичних наук, доцент Кароєва Т.Р.; голова
екзаменаційної комісії спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і
література), 035 Філологія. Українська мова і література, ступеня вищої
освіти магістра денної і заочної форми навчання, доктор філологічних наук,
професор кафедри методики філологічних дисциплін Іваницька Н.Л.; голова
екзаменаційної комісії спеціальності 053 Психологія, ступеня вищої освіти
магістра денної форми навчання, доктор психологічних наук, доцент
Шпортун О.М.
УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши звіти голів екзаменаційних
комісій СВО магістра Вчена рада університету відзначає, що деканати
факультетів, дирекція інституту, кафедри провели належну роботу щодо
підготовки проведення атестації ЗВО магістра: підготували та затвердили
належним чином Програми, екзаменаційні білети, провели консультації до
екзаменів та захисту дипломних робіт, підготували відповідні супровідні
документи, забезпечили проведення атестації згідно з графіком.
Випускники під час атестації виявили належний рівень сформованих
компетентностей та засвідчили готовність до професійної діяльності.
Разом з тим, є ряд пропозицій щодо вдосконалення проведення атестації
та підготовки фахівців.
Вчена рада університету у х в а л и л а :
1. Звіти голів екзаменаційних комісій ступеня вищої освіти магістра
схвалити.
2. Деканам факультетів, директору інституту, завідувачам кафедр:
2.1. Заслухати та обговорити звіти голів екзаменаційних комісій СВО
магістра на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр.
Термін виконання – січень, лютий 2019р.
2.2. При формулюванні тем дипломних робіт врахувати галузь знань та
спеціальність, за якою здобувається освіта.
Термін виконання – вересень 2019р.
2.3. При укладанні білетів до атестації здобувачів вищої освіти поглибити
практичну складову, забезпечити компетентнісний підхід до професійної
підготовки майбутнього учителя.
Термін виконання – квітень 2019р.
2.4. Забезпечити апробацію результатів магістерських досліджень на
Всеукраїнських, регіональних конференціях, у публікаціях у студентських
наукових збірниках Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського та інших ЗВО України.
Термін виконання – впродовж підготовки
магістерських робіт

Контроль за виконанням ухвали Вченої ради університету покласти на
першого проректора з науково-педагогічної роботи, канд. істор. наук, доц.
Гусєва С.О.
Колектив факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
ініціював розгляд питання про присвоєння вченого звання професора
Вінницького державного педагогічного університету по кафедрі
журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю доктору історичних
наук, доценту ГАЛЬЧАКУ Сергію Дмитровичу.
В обговоренні кандидатури Гальчака С.Д. брали участь декан
факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, доктор
філологічних наук, проф. кафедри методики філологічних дисциплін
Завальнюк І.Я., декан факультету історії, етнології і права, кандидат
історичних наук, професор Зінько Ю.А., ректор університету, кандидат
педагогічних наук, професор Лазаренко Н.І., які зазначили високий рівень
професійної майстерності та сумлінності наукової роботи претендента,
громадську активність щодо популяризації
краєзнавства на теренах
Вінниччини та України, позитивного іміджу Вінницького державного
педагогічного університету.
УХВАЛИЛИ: Присвоїти вчене звання професора Вінницького
державного педагогічного університету по кафедрі журналістики,
реклами та зв’язків з громадськістю доктору історичних наук
ГАЛЬЧАКУ Сергію Дмитровичу.
Результати голосування: «за» - 43, «проти» - немає, утримався – немає.
Про профорієнтаційну роботу колективу факультету математики,
фізики і технологій щодо забезпечення якісного набору вступників у
2019 році інформували завідувачі кафедр факультету: доктор педагогічних
наук, професор Ковтонюк М.М., доктор педагогічних наук, професор
Заболотний В.Ф., кандидат технічних наук, доцент Гаркушевський В.С., заст.
зав. кафедри, кандидат фізико-математичних наук, ст. викл. Панасенко О.Б.
Також Вчена рада університету розглянула питання про схвалення
Правил прийому до Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського у 2019 році. Інформував з цього питання
заст. відповідального секретаря Приймальної комісії, кандидат біологічних
наук, доц. Рогач В.В.
УХВАЛИЛИ: Правила прийому до Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2019 році
схвалити й рекомендувати ректорові закладу освіти для затвердження.
Вчена рада університету також розглянула питання про встановлення
ліміту стипендіатів академічної стипендії на ІІ півріччя 2018-2019
навчального року й ухвалила встановити загальний ліміт стипендіатів
академічної стипендії на ІІ півріччя 2018-2019 навчального року в обсязі

45%; ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за
особливі успіхи у навчанні – 20% для усіх факультетів, курсів та
спеціальностей.
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат історичних
наук, доц. Гусєв С.О. за дорученням робочої групи ініціював розгляд питання
про клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо
надання Вінницькому державному педагогічному університету імені
Михайла Коцюбинського статусу національного закладу вищої освіти та
затвердження документів конкурсної справи.
УХВАЛИЛИ:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про надання
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла
Коцюбинського статусу національного закладу вищої освіти.
2. Стратегічний план розвитку Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського на період до 2025 року та
Самоаналіз виконання Вінницьким державним педагогічним університетом
імені Михайла Коцюбинського критеріїв надання та підтвердження статусу
національного (річний звіт про виконання критеріїв надання та
підтвердження статусу національного, звітний період – 2018 рік) затвердити.
Вчена рада університету також розглянула питання про призначення
іменних стипендій студентам Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за результатами зимової
екзаменаційно-залікової сесії. Інформувала проректор з науковопедагогічної роботи та соціальних питань кандидат педагогічних наук, доц.
Бровчак Л.С.
У поточних питаннях слухали про схвалення плану господарських робіт
експлуатаційно-технічного відділу Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського на 2019 рік; про затвердження
навчальних програм дисциплін вищої школи; про направлення в аспірантуру
випускників 2018 року магістратури Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
УХВАЛИЛИ: 1. За результатами експертизи навчально-методичних
комісій інституту і факультетів Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського с х в а л и т и
й
рекомендувати ректорові закладу для з а т в е р д ж е н н я навчальні
програми дисциплін вищої школи:
- Теоретична фізика (бакалавр / Середня освіта (фізика), Фізика*) / Розр. –
Білюк А.І.;
- Психологія (бакалавр / 02 Культура і мистецтво, 03 Гуманітарні науки, 09
Філологія, 111 Математика, 091 Біологія, 102 Хімія, 103 Науки про Землю,
025 Музичне мистецтво, 024 Хореографія) / Розр. – Ніщук Г.М.;
- Основи андрагогіки та чинники успішного працевлаштування (бакалавр /
0101 Педагогічна освіта, 06 Соціальна педагогіка) / Розр. – Штифурак В.С.;

- Фізика (бакалавр на основі молодшого спеціаліста / Середня освіта (Хімія))
/ Розр. – Сільвейстр А.М., Моклюк М.О.;
- Методика навчання інформатики (бакалавр / Середня освіта (Фізика.
Інформатика)) / Розр. – Копняк Н.Б.;
- Методика навчання природознавства (магістр / 014 Середня освіта (Фізика))
/ Розр. – Мисліцька Н.А.;
- Соціальне прогнозування (бакалавр / 231 Соціальна робота) / Розр. –
Максимчук Б.А.;
- Етнопсихологія та психологія дитячої творчості (бакалавр / 012 Дошкільна
освіта) / Розр. – Килівник А.М.;
- Психологічний супровід бізнес-проектів (бакалавр / 053 Психологія) / Розр.
– Килівник А.М.;
- Психологія розвитку освітнього середовища (магістр / 053 Психологія) /
Розр. – Габа І.М.;
- Вікова і педагогічна психологія (бакалавр / 014 Середня освіта (Біологія.
Хімія. Географія. Математика. Фізика. Інформатика. Трудове навчання. Мова
і література. Музичне мистецтво), 015 Професійна освіта (Комп’ютерні
технології)) / Розр. – Габа І.М.;
- Паралімпійський спорт (бакалавр / Освіта / Педагогіка) / Розр. – Данчук
П.С.;
- Професійний спорт у сучасному суспільстві (бакалавр / Спорт, Фізична
культура і спорт) / Розр. – Драчук С.П.;
- Регіональна соціальна і економічна географія (бакалавр / Середня освіта
(Географія)) / Розр. – Чернова Г.В.;
- Методика формування компетентності в громадянській та історичній
освітній галузі (бакалавр / Початкова освіта) / Розр. – Грошовенко О.П.;
- Методика формування компетентності в мовно-літературній освітній галузі
(бакалавр / Початкова освіта) / Розр. – Родюк Н.Ю.;
- Моделювання соціальних процесів (магістр / 231 Соціальна робота) / Розр. –
Опушко Н.Р.;
- Міжнародний досвід організації соціально-психологічної роботи (бакалавр /
231 Соціальна робота) / Розр. – Опушко Н.Р.;
- Логопедія (бакалавр / Початкова освіта) / Розр. – Король А.В.;
- Логопедія (бакалавр / Дошкільна освіта) / Розр. – Король А.В.;
- Логопсихологія (бакалавр / Дошкільна освіта) / Король А.В.;
- Соціальна політика (бакалавр / Соціальна робота) / Розр. – Максимчук Б.А.;
- Теорія соціального управління (магістр / Соціальна робота) / Розр. –
Максимчук Б.А.;
- Самовиховання і саморегуляція особистості (бакалавр / Соціальна
педагогіка) / Розр. – Килівник А.М.;
- Тренінг креативності розвитку особистості (бакалавр / Початкова освіта) /
Розр. – Килівник А.М.;
- Основи гендерної психології (бакалавр / Практична психологія) / Розр. –
Безверхий О.С.;

- Менеджмент соціальних інституцій, проектів та програм (магістр /
Соціальна робота) / Розр. – Безверхий О.С.;
- Менеджмент соціально-педагогічної роботи (бакалавр / Соціальна
педагогіка) / Розр. – Безверхий О.С.;
- Тренінг партнерського спілкування (магістр / Психологія) / Розр. –
Безверхий О.С.;
- Практикум розв’язування олімпіад них задач з інформатики (магістр /
Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Теорія і методика навчання інформатики в закладах загальної середньої
освіти (магістр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Розробка мобільних за стосунків (магістр / Середня освіта (Інформатика)) /
Розр. – Клочко О.В.;
- Технології захисту інформації (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) /
Розр. – Клочко О.В.;
- Інтелектуальний аналіз даних (магістр / Середня освіта (Інформатика)) /
Розр. – Клочко О.В.;
- Елементарна математика (магістр на основі першого рівня ВО за іншою
спеціальністю / Середня освіта (Математика))/ Розр. – Коношевський О.Л.;
- Журналістське розслідування (бакалавр / Журналістика та інформація) /
Розр. – Гандзюк В.О.;
- Матеріальна та духовна культура українців (бакалавр / Середня освіта
(історія)) / Розр. – Батирєва І.М.;
- Методика проведення занять з народознавства (бакалавр / Дошкільна
освіта) / Розр. – Мазур К.В.;
- Методика навчання геометрії (бакалавр / Математика*) / Розр. –
Михайленко Л.Ф.;
- Хорова література (бакалавр / Середня освіта (Музичне мистецтво)) / Розр.
– Сізова Н.С.
2. На підставі висновків екзаменаційних комісій структурних підрозділів
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського рекомендувати до вступу в аспірантуру випускників
магістратури 2018 року:
Навчально-науковий інститут педагогіки, психології,
підготовки фахівців вищої кваліфікації
спеціальність 053 Психологія
Глиздову Альону Юріївну, Бачинську Катерину Леонідівну, Горбатюк
Олександру Олександрівну, Григорук Євгенію Василівну, Мазай Ладу
Юріївну, Шклярук Анастасію Олександрівну, Степову Аліну Сергіївну,
Мовчанюк Ольгу Юріївну, Притуляк Тетяну Олександрівну, Сидоренко
Вікторію Олегівну
спеціальність 011 Науки про освіту
Кльоц Інну Миколаївну, Білостенного Ярослава Борисовича, Колосовську
Альону Валеріївну, Рахівську Віру Іванівну, Паладій Ольгу Петрівну,
Винярську Ольгу Миколаївну

спеціальність 015 Професійна освіта
(комп’ютерні технології))
Кирильчука Сергія Миколайовича, Непомнящу Антоніну Ігорівну,
Поперечного Михайла Миколайовича, Росавицьку Марту Олегівну,
Тимощук Марину Володимирівну, Гапчук Яну Анатоліївну
спеціальність 073 Менеджмент
Бартюка Миколу Петровича, Дорощук Маріне Гургенівну, Мигуна Павла
Петровича,
Обштира
Богдана
Миколайовича,
Пруц
Оксану
Володимирівну
Факультет філології й журналістики
імені Михайла Стельмаха
спеціальність 035.01 Філологія. Українська мова і література
Думанську Анастасію Володимирівну
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Черкевич Ольгу Олександрівну
Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв
імені Валентини Волошиної
спеціальність 012 Дошкільна освіта
Голюка Романа Шовгійовича, Пилипенко Ярославу Русланівну,
Шкрабалюка Станіслава Валерійовича
спеціальність 013 Початкова освіта
Кондратюк Тетяну Григорівну, Давимоку Світлану Олегівну, Кірніцьку
Тетяну Олегівну, Ковальчук Лілію Олександрівну, Марущак Олену
Анатоліївну
спеціальність 025 Музичне мистецтво
Косарчук Віту Вікторівну, Заболотну Вікторію Володимирівну,
Шостаківську Альону Олександрівну, Муляр Олену Сергіївну
Факультет іноземних мов
спеціальність 035 Філологія (Германські мови і літератури
(англійська, німецька))
Герасименко Аліну Сергіївну, Малик Валентину Миколаївну, Пилипову
Ірину Олегівну, Приходько Владислава Володимировича, Казьмір
Вікторію Валеріївну
спеціальність 035 Філологія (Германські мови і літератури
(німецька, англійська))
Гижко Світлану Сергіївну, Постемську Інну Сергіївну
спеціальність 014 Середня освіта (мова і література
(англійська, німецька))
Бордюгова Євгена Геннадійовича, Іванову Валентину Василівну, Костюк
Тетяну Олександрівну, Подуфалу Олену Олександрівну, Голдинську
Катерину Тарасівну, Крикун Анастасію Сергіївну, Пелех Юлію Олегівну
спеціальність 014 Середня освіта (мова і література
(німецька, англійська))

Бажуру Ірину Сергіївну, Кучер Вікторію Василівну
Факультет фізичного виховання і спорту
спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Басістого Миколу Васильовича, Стицун Іванну Володимирівну,
Швед Наталію Володимирівну, Ільницьку Олену Федорівну, Павлюка
Олексія Леонідовича, Свинарчука Валентина Миколайовича, Хомина
Євгена Петровича
спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Адамовича Артура Миколайовича, Кокошка Романа Володимировича
Шибенюк Тетяну Петрівну, Герасимчук Ірину Станіславівну, Данилевич
Ярославу Борисівну, Надобних Галину Григорівну, Нечипоренка Олександра
Григоровича, Поліщука Івана Івановича, Томляк Марину Василівну
спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія
Островську Марину Іванівну, Стоколос Ірину Юріївну, Токарчук Олену
Анатоліївну
Природничо-географічний факультет
спеціальність 103 Науки про Землю
Атаманенко Марину Андріївну, Склярук Олену Василівну, Рип’юка
Василя Івановича, Ткачук Тетяну Олегівну, Філіпенко Вікторію
Володимирівну
спеціальність 014 Середня освіта (Географія)
Дишель Лесю Андріївну, Крайсвітна Тетяну Сергіївну, Шаргородська
Катерину Микитівну, Швець Вікторію Андріївну, Лебедєва Олександра
Сергійовича, Шурин Людмилу Григорівну
спеціальність 091 Біологія
Камінську Ольгу Андріївну, Паращук Катерину Петрівну
спеціальність 014 Середня освіта (Біологія)
Пантелейчук Аліну Ігорівну, Стах Віту Василівну, Шаповал Ярослава
Юрійовича
спеціальність 102 Хімія
Коваль Наталію Олександрівну
спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)
Матвіїв Аліну Юріївну, Киричук Наталю Володимирівну, Поліщук
Наталію Вікторівну, Шевчук Анну Михайлівну
Факультет історії, етнології і права
спеціальність 014 Середня освіта (Історія)
Гуменюк Вікторію Віталіївну, Демяненко Катерину Вікторівну, Довбиш
Віту Олегівну, Єрмакова Ярослава Мирославовича, Кравчук Катерину
Леонідівну, Лебідь Ірину Олександрівну, Міхеєва Сергія Ігоровича,
Пенішкевича Олега Анатолійовича, Пивоварову Юлію Сергіївну, Савюк
Юлію Олександрівну, Сазонову Альону Миколаївну, Сташок Тетяну
Анатоліївну, Танасійчука Михайла Олександровича, Усик Юлію Андріївну,

Федоченко Анастасію Ігорівну, Черевчук Галину Миколаївну, Швець Тетяну
Сергіївну, Якименка Андрія Володимировича, Якимчук Мар’яну Сергіївну
спеціальність 032 Історія та археологія
Герасименко Аліну Сергіївну, Мельник Тетяну Сергіївну, Тітаренко Інну
Дмитрівну, Чередніченко Ірину Василівну
спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)
Бачинську Софію Анатоліївну, Схабицьку Наталію Сергіївну
спеціальність 014 Середня освіта (Математика)
Забазнову Анастасію Олегівну, Любу Ангеліну Анатоліївну,
Шалавінську Вікторію Олександрівну, Журавель Вікторію Миколаївну,
Осадчук Тетяну Володимирівну
3.
За
результатами
експертизи
науково-методичної
ради
університету (протокол №6 від 21 січня 2019р.) затвердити тему
кандидатської дисертації МЕЛЬНИК Алли Борисівни із спеціальності 011
Освітні, педагогічні науки (наук. кер. – проф. Акімова О.В.).
4. С х в а л и т и
й рекомендувати ректорові закладу освіти
для з а т в е р д ж е н н я індивідуальні програми та додаткові програми
кандидатського (частина ІІ) іспиту із спеціальності 053 «Психологія»
аспірантів та здобувачів: МЕЛЬНИК Ірини Миколаївни, КОЧУБИНСЬКОЇ
Тамари Миколаївни, НЕМАШ Лілії Ігорівни, БЕСАРАБИ Олени Юріївни,
АНДРІЄВСЬКОГО Івана Івановича,
ІЗМАЙЛОВОЇ Наталії Олегівни,
БОНДАР Оксани Петрівни, ПОДОРОЖНОГО Вадима Григоровича.
5. Схвалити зміни до Положення про організацію освітнього процесу у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського, затвердженого наказом ректора освітнього закладу від
28.05.2015р. №91од:
абзац 6, п.п. 4.4.2, п.4.4, розділу 4 викласти у такій редакції: До атестації
допускаються студенти, які успішно виконали освітню програму
відповідного ступеня вищої освіти згідно з укладеним договором. До захисту
дипломних робіт допускаються студенти, які подали дипломну роботу,
письмову рецензію, завдання на дипломну роботу студенту, подання голові
екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи, документ про
академічну доброчесність.
6. Схвалити внесення змін до Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційної комісії для атестації осіб, які здобувають
ступінь бакалавра, магістра у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського, затвердженого наказом ректора
освітнього закладу від 26.02.2015р. №33 од:
Абзац 4 п.6 розділу 2 викласти у такій редакції:
Перед засіданням екзаменаційної комісії щодо проведення захисту
дипломної роботи секретар одержує від випускової кафедри: дипломні
роботи, письмові рецензії на дипломні роботи, завдання на дипломну роботу
студенту, подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної
роботи, документ про академічну доброчесність, довідки підприємств,

установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів під час
написання дипломної роботи (за наявності), довідки або акти про
впровадження наукових досліджень, листи-замовлення підприємств на
виконання дипломної роботи (за наявності), копії публікацій студента (за
наявності) тощо.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

проф. Лазаренко Н.І.
проф. Лапшина І.М.

