29 січня 2020 р. на засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №8) розглядалися такі питання:
1.
Кадрові питання. Про обрання на вакантну посаду декана факультету
фізичного виховання і спорту, завідувача кафедри фізичного виховання, завідувача
кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, професора
кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
2.
Про призначення студентам Педуніверситету іменних стипендій
Міністерства освіти і науки України за підсумками І семестру 2019-2020р
3.
Звіт про фінансову діяльність Педуніверситету за 2019 рік
Вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М. поінформувала членів вченої ради про
завершення конкурсу на обрання на вакантну посаду декана факультету фізичного
виховання і спорту, завідувача кафедри фізичного виховання, завідувача кафедри
технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності, професора кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
В обговоренні кандидатури Асаулюк І.О. брали участь завідувач кафедри теорії і
методики фізичного виховання, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доц.
Дмитренко С.М., завідувач кафедри теорії і методики спорту, доктор наук з фізичного
виховання і спорту, проф. Костюкевич В.М., голова вченої ради, кандидат пед. наук, проф.
ВДПУ Лазаренко Н.І.; в обговоренні кандидатури Зузяк Т.П. брали участь декан
факультету математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій, кандидат фізикоматематичних наук, доц. Подолянчук С.В., завідувач кафедри фізики і методики навчання
фізики, астрономії, доктор пед. наук, проф. Заболотний В.Ф., голова вченої ради,
кандидат пед. наук, проф. ВДПУ Лазаренко Н.І.; в обговоренні кандидатури Брезденюк
О.Ю. брали участь в.о. декана факультету фізичного виховання і спорту, канд. наук з
фізичного виховання і спорту, доц. Асаулюк І.О., завідувач кафедри теорії і методики
спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, проф. Костюкевич В.М.; в
обговоренні кандидатури Шевченко Л.С. брали участь завідувач кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті, канд. пед. наук, доц. Кобися В.М., в.о. директора
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації, канд. пед. наук, доц. Гордійчук Г.Б., ректор університету, канд. пед. наук,
проф. ВДПУ Лазаренко Н.І., які зазначили високий рівень викладацької культури,
професійної майстерності, наукової спроможності претендентів, громадську активність
обговорюваних кандидатур, перспективність їх залучення до освітніх інновацій.
Для проведення процедури таємного голосування обрати лічильну комісію
у складі: директора бібліотеки ВДПУ Білоус В.С., доц. Старовойт Л.В., ас. Вальчук О.І.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати ректору університету обрати на вакантні посади:
- декана факультету фізичного виховання і спорту – доцента АСАУЛЮК Інну
Олексіївну;
- завідувача кафедри технологічної освіти, економіки, безпеки життєдіяльності – доц.
ЗУЗЯК Тетяну Петрівну;
- завідувача кафедри фізичного виховання – канд. наук з фізичного виховання і
спорту БРЕЗДЕНЮК О.Ю.;
- професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті – доктора
пед. наук ШЕВЧЕНКО Людмилу Станіславівну,
які брали участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.
Начальник відділу молодіжної політики та соціальної роботи Задворняк Л.С.
повідомила членів вченої ради про визначення кандидатур із складу студентів ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського для призначення іменних стипендій Міністерства освіти і
науки України за підсумками І семестру 2019-2020 навчального року

Ухвалили: За результатами обговорення кандидатур у структурних підрозділах
Педуніверситету та погодження питання із Радою студентського самоврядування
Педуніверситету р е к о м е н д у в а т и
Міністерству освіти і науки України
кандидатури із складу студентів Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського для призначення іменних стипендій за підсумками І-го
семестру 2019-2020 навчального року:
Іменна стипендія М.Грушевського
- Романчук Вікторія Василівна, студентка 3 курсу ступеня вищої освіти бакалавра
факультету іноземних мов
Іменна стипендія Кабінету Міністрів України
- Стародонова Марія Сергіївна, студентка 2 курсу ступеня вищої освіти бакалавра
факультету фізичного виховання і спорту
Іменна стипендія Президента України
- Шиманська Ганна Сергіївна, студентка 2 курсу ступеня вищої освіти бакалавра
факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної;
- Легкодух Тетяна Олегівна, студентка 3 курсу ступеня вищої освіти бакалавра
факультету історії, права і публічного управління;
- Кулій Олександра Сергіївна, студентка 3 курсу ступеня вищої освіти бакалавра
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації.
Головний бухгалтер Візнюк О.М. прозвітував про про фінансову діяльність
Педуніверситету за 2019 рік. Члени вченої ради університету звіт про фінансову
діяльність Педуніверситету за 2019 рік с х в а л и л и .
Голова вченої ради проф. Лазаренко Н.І.
Вчений секретар проф. Лапшина І.М.

