На засідання Вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 12 вересня 2018р. (протокол
№2) розглянуті такі питання :
1. Затвердження обсягу навчального навантаження на кафедрах
Вінницького державного педагогічного університету у 2018-2019
навчальному році
Інформує начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т. Ф.
2. Поточні справи.
Затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи
Інформує вчений секретар доц. Лапшина І.М.
Начальник навчально-методичного відділу Гонтар Т. Ф. поінформувала
членів Вченої ради про проект затвердження обсягу навчального
навантаження на кафедрах Вінницького державного педагогічного
університету у 2018-2019 навчальному році
В обговоренні питання виступила голова Вченої ради університету,
ректор, канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І., яка прокоментувала порядок
розподілу навчального навантаження на кафедрах університету у 2018-2019
року, зауважила на диференційованому підході до розподілу обсягу
навантаження викладачів кафедр.
УХВАЛИЛИ: На виконання нормативних документів Міністерства
освіти і науки України та з метою ефективної організації освітнього процесу,
раціонального використання робочого часу професорсько-викладацьким
складом кафедр університету:
1.1. Затвердити обсяг навчального навантаження кафедр Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського на
2018-2019 навчальний рік (додатки 1,2).
1.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за
кадрове забезпечення кафедр, планування та якісне виконання навчального
навантаження викладачами.
1.3. Директору інституту і деканам факультетів забезпечити контроль за
виконанням наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002р.
№450 „Про затвердження норм часу для планування та обліку навчальної
роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів”.
2.1. Затвердити обсяг навчального навантаження концертмейстерів
відповідних кафедр Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського на 2018-2019 навчальний рік (додатки 1,2).
2.2. Покласти персональну відповідальність на завідувачів кафедр за
планування
та
якісне
виконання
навчального
навантаження
концертмейстерами.
2.3. Декану факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв
забезпечити контроль за виконанням наказу Міністерства освіти і науки
України від 07.08.2002р. №450 „Про затвердження норм часу для планування
та обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів”.
За результатами експертизи навчально-методичних комісій інституту та
факультетів Педуніверситету Вчена рада с х в а л и л а та рекомендувала
ректорові університету з а т в е р д и т и навчальні програми дисциплін
вищої школи:
- Заповідна справа (магістр / Середня освіта (хімія)) / Розр. – Блажко О.А.;
- Теоретичні узагальнення у навчанні (доктор філософії / Середня освіта (математика))
/ Розр. – Матяш О.І., Михайленко Л.Ф.;
- Наукові основи методики навчання (за предметними спеціальностями) (доктор
філософії / Середня освіта (математика)) / Розр. – Матяш О.І., Михайленко Л.Ф.;
- Наскрізна програма практики підготовки бакалавра (Середня освіта (математика)) /
Розр. – Матяш О.І., Михайленко Л.Ф.;
- Наскрізна програма практики підготовки магістра (Середня освіта (математика)) /
Розр. – Матяш О.І., Михайленко Л.Ф.;
- Комп’ютерно орієнтовані технології навчання в математиці (бакалавр / Математика)/
Розр. – Калашніков І.В.;
- Мікологія (бакалавр / Біологія) / Розр. – Князюк О.В.;
- Біогеографія (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста / Біологія) / Розр. –
Попроцька І.В.;
- Наукові основи поглибленого навчання математики (магістр / Середня освіта
(математика)) / Розр. – Калашніков І.В., Коношевський О.Л., Панасенко О.Б.;
- Гендерна педагогіка (магістр / Овітні, педагогічні науки) / Розр. – Герасимова І.Г.;
- Теорія і практика математичних олімпіад (магістр / Середня освіта (інформатика)) /
Розр. – Панасенко О.Б.;
- Шкільний курс математики (магістр / Середня освіта (математика)) / Розр. –
Коношевський О.Л., Михайленко Л.Ф.;
- Спецфізпрактикум (бакалавр / Середня освіта (фізика)) / Розр. – Мозговий О.В.;
- Практикум розв’язування олімпіад них задач з математики (бакалавр / Середня
освіта (математика)) / Розр. – Калашніков І.В., Панасенко О.Б.;
- Теорія графів (бакалавр / Середня освіта (математика)) / Розр. – Калашніков І.В.;
- Історія мови (бакалавр / Середня освіта (мова і література (російська, англійська)) /
Розр. – Борох Л.І.;
- Орфографічний практикум (бакалавр / Середня освіта (мова і література (російська)) /
Розр. – Боюн А.М.;
- Теоретичні та методичні аспекти наступності в організації логіко-математичного
розвитку дітей (бакалавр / Дошкільна освіта) / Розр. – Шикиринська О.В., Білик Т.С.;
- Топоніміка (бакалавр / Середня освіта (географія)) / Розр. – Чиж О.П., Гусак О.М.;
- Журналістикознавство: теорія масової комунікації та інформації (бакалавр /
Журналістика) / Розр. – Житарюк М.Г.;
- Маркетингові комунікації (бакалавр / Реклама та зв’язки з громадськістю) / Розр. –
Карась М.А.;
- Архівознавство (магістр / Журналістика) / Розр. – Гальчак С.Д.;
- Краєзнавство (бакалавр / Журналістика) / Розр. – Гальчак С.Д.;
- Інформаційна безпека (бакалавр / Реклама та зв’язки з громадськістю) / Розр. –
Гальчак С.Д.;
- Журналістикознавство. Історія журналістики (бакалавр / Журналістика) / Розр. –
Гальчак С.Д.

Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.
Вчений секретар
доц. Лапшина І.М.

