27 січня 2016р. відбулося планове засідання Вченої ради університету.
На виконання рішення про присвоєння вчених звань голова Вченої ради доц.
Лазаренко Н.І. вручила атестати професорів і доцентів кафедр Вінницького
державного педагогічного університету Слободинській Т.С., Мозгальовій
Н.Г., Домінському О.С., Рогачу В.В., Ткачук О.О., Кравчуку О.М., Подзигун
О.А., Савчук І.В., Савчук З.С., Воєводі А.Л.
Згідно з планом роботи Вченої ради університету заслухано й схвалено
звіт головного бухгалтера університету Буркової Л.П. про фінансову
діяльність університету за 2015 рік.
Також комісією у складі проф. Акімової О.В., доц. Асаулюк І.О.,
начальника навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу якості
освіти Гонтар Т.Ф. проаналізовано питання про стан викладання та якість
знань з іноземної мови студентів освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра усіх напрямів підготовки та форм навчання. В обговоренні
питання брали участь: завідувач кафедри методики навчання іноземних мов
канд. пед. наук, доц. Яцишин О.М., який повідомив про досвід і перспективи
формування комунікативної компетенції студентів різних спеціальностей
університету; заст. голови студентського самоврядування Цигвінцев І., який
ознайомив із результатами анкетування студентів університету щодо
вивчення іноземних мов; декан-директор інституту фізичного виховання і
спорту канд. пед. наук, доц. Яковлів В.Л., який поінформував членів Вченої
ради про стан вивчення іноземних мов студентами інституту фізичного
виховання і спорту.
Заслухавши й обговоривши інформацію проф. Акімової О.В., Вчена
рада університету УХВАЛИЛА:
Відзначити, що колективом кафедри методики навчання іноземних мов
проводиться значна робота, спрямована на забезпечення сталого підвищення
якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців, створення передумов до
підвищення рівня їхньої академічної автономії і мобільності, перетворення на
суб’єктів здобуття освіти упродовж життя. Належним чином
укомплектований штат кафедри кваліфікованими науково-педагогічними
кадрами.
Викладачами кафедри розроблено й оновлюється програмно-методичне
забезпечення дисциплін, забезпечується практична реалізація теоретикоконцептуальних, психолого-педагогічних і науково-методичних засад
навчального процесу, застосовуються новітні інформаційно-комунікативні
технології. Науково-педагогічні працівники підрозділу систематично
підвищують кваліфікацію шляхом участі в міжнародних наукових і освітніх
проектах, он-лайн курсах, заходах, організованих Британською Радою,
асоціаціями TESOL, IATEFL, «Германісти України», та ін. Кафедра
підтримує творчі зв’язки з провідними ВНЗ і науковими центрами України.
Завідувач кафедри та керівництво факультету іноземних мов
здійснюють систематичний контроль за організацією навчального процесу,
науковою та методичною роботою викладачів.
Вчена рада ухвалює:

1. Визнати роботу кафедри методики навчання іноземних мовФІМ
щодо забезпечення викладання іноземної мови студентам освітньокваліфікаційного рівня бакалавра усіх напрямів підготовки та форм навчання
задовільною.
2. Декану факультету:
2.1. Обговорити результати заслуховування Вченою радою університету
питання про стан викладання та якість знань з іноземної мови студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра усіх напрямів підготовки та форм
навчання на засіданні вченої ради факультету іноземних мов і засіданні
кафедри методики навчання іноземних мов та внести при необхідності
корективи до планів роботи 2015-2016 н.р.
Термін виконання: до 01.03.2016 р.
2.2. Продовжувати оптимізацію кадрового забезпечення кафедри
методики навчання іноземних мов, створювати умови для підвищення
кваліфікації працівників, вживати дієвих заходів щодо підвищення
ефективності навчання викладачів в аспірантурі й докторантурі.
Термін виконання: постійно
2.3. Інтенсифікувати роботу щодо запровадження інноваційних
технологій навчання майбутніх бакалаврів. Розвивати інформатизацію
навчально-виховного процесу через створення інтерактивних комплексів
навчально-методичного забезпечення дисциплін, дистанційних курсів
навчання.
Термін виконання: постійно
3. Начальнику навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу
якості освіти удосконалювати інструментарій педагогічної діагностики,
забезпечувати максимальну об’єктивність і гнучкість оцінювання знань
студентів. У координації між дирекціями (деканатами) інститутів і
факультетів університету здійснювати систематичний контроль за належним
станом організації навчання іноземних мов в університеті,проводити
моніторинг якості іншомовних знань майбутніх фахівців, виявляти і
своєчасно реагувати на негативні тенденції до зниження показників
успішності студентів з іноземної мови.
Термін виконання: постійно
4. Здійснювати популяризацію діяльності ВДПУ ім. Михайла
Коцюбинського як провідного наукового й освітнього центру Поділля, що
забезпечує якісну іншомовну підготовку громадян, пропагувати
престижність і соціальну значущість володіння іноземними мовами у
сучасному світі.
Термін виконання: постійно
Відповідальний – проректор з науковопедагогічної роботи й освітньої інноватики,
декан факультету, завідувачі кафедр
5. Продовжувати практику здійснення диверсифікованої іншомовної
підготовки студентів університету, зокрема й на спеціалізованих мовних
курсах. Створити умови для навчання співробітників і викладачів
університету англійської мови з метою реалізації вимог, які висуваються
МОН України до науково-педагогічних працівників.

Термін виконання: постійно
Відповідальні:
завідувач
кафедри
методики навчання іноземних мов
Також Вчена рада університету взяла до відома інформацію зав. відділу
аспірантури і докторантури М.Г.Вороліса про підсумки прийому до
аспірантури і докторантури у 2015 році та стан виконання
кандидатських і докторських дисертацій.
На виконання рішення про передачу частини повноважень Науковометодичної ради Вчена рада університету схвалила й запропонувала
ректорові навчального закладу для затвердження Положення про
навчально-методичну комісію інституту
(факультету) Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Трудовий колектив природничо-географічного факультету виступив із
пропозицією
про
клопотання
щодо
представлення
доктора
біологічних наук, професора, завідувача кафедри біології КУР’ЯТИ
Володимира Григоровича до державної нагороди „Заслужений
працівник освіти України”. В обговоренні питання брали участь: декан
природничо-географічного факультету, канд. географ. наук, доц. Стефанков
Л.І., зав. кафедри географії, доктор географічних наук, проф. Денисик Г.І.,
зав. кафедри хімії та методики навчання хімії, кандидат пед. наук, доц.
Блажко О.А., голова Вченої ради, канд. пед. наук, доц. Лазаренко Н.І.
Вчена рада університету одноголосно ухвалила:
Рекомендувати
Конференції трудового колективу Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського клопотати перед Вінницькою
обласною державною адміністрацією та Міністерством освіти і науки
України про внесення подання Президентові України про присвоєння
КУР’ЯТІ Володимиру Григоровичу почесного звання „Заслужений працівник
освіти України”.
Також Вчена рада університету заслухала звіт про виконану наукову
роботу у другому півріччі 2015 року стипендіата Кабінету Міністрів
України для молодих учених кандидата філологічних наук, доцента
кафедри української мови ГОРОФ’ЯНЮК Інни Валентинівни.
Ухвалили: 1. Звіт кандидата філологічних наук, доц. кафедри української
мови ГОРОФ’ЯНЮК І.В. про виконану наукову роботу схвалити.
2. Рекомендувати кандидатуру ГОРОФ’ЯНЮК Інни Валентинівни для
продовження виплати стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених на
перше півріччя 2016 року.
Вчена рада університету розглянула питання про призначення іменних
стипендій
студентам
Вінницького
державного
педагогічного
університету за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Ухвалили: 1. Рекомендувати призначити іменну академічну стипендію
Кабінету Міністрів України на ІІ-й семестр 2015 – 2016 навчального року
ЯЦЮК Вікторії Володимирівні, студентці 4-го курсу освітньокваліфікаційного рівня бакалавра природничо-географічного факультету

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
2.
Рекомендувати призначити іменну академічну стипендію
Президента України на другий семестр 2015-2016 навчального року таким
студентам:
1. БОНДАР Катерині Сергіївні, студентці 4 курсу ОКР бакалавра
інституту історії, етнології і права;
2. РУМЯНЦЕВІЙ Анні Сергіївні, студентці ступеня вищої освіти
магістра факультету іноземних мов.
3.
Рекомендувати призначити іменну академічну стипендію імені
Михайла Грушевського на ІІ-й семестр 2015-2016 навчального року
ДУМАНСЬКІЙ Анастасії Володимирівні, студентці 3-го курсу ОКР
бакалавра інституту філології й журналістики.
З метою належної організації освітнього процесу Вчена рада
університету за результатами експертизи науково-методичної ради
університету (протокол №1 від 18.01.2016р.) ухвалила:
1. Рекомендувати до друку монографії, навчальні посібники, збірники
наукових праць викладачів університету: ГАЛУЗЯКА В.М. Розвиток
професійно важливих якостей у майбутніх учителів (монографія); ІСКРИ
С.І., ВЕРЕЩАГІНОЇ-БІЛЯВСЬКОЇ О.Є. „Римо-католицька Церква у
соціокультурному просторі Поділля: історія і сучасність” (монографія);
ГОРОФ’ЯНЮК І.В. „Практикум з сучасної української літературної мови:
Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія” (навчальний
посібник); збірник наукових праць „Лінгвістичне портретування сучасного
соціуму” за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /
за заг. ред. Слободинської Т.С.;збірник наукових праць „Навчально-виховний
процес у сучасній школі: проблеми і шляхи вирішення” за матеріалами
студентської наукової конференції / за заг. ред. Холковської І.Л.
2. Схвалити й пропонувати
ректорові навчального закладу для
затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи: Технологічний
практикум (Коломієць Д.І., Пінаєва О.Ю., Мельничук В.П., Соловей В.В.,
Луп’як Д.М.), Методика навчання технологій (Пінаєва О.Ю., Луп’як Д.М.),
Теорія і методика викладання зимових видів спорту та організація
краєзнавчо-туристичної діяльності (Данчук П.С.), Фізична реабілітація
(Фурман Ю.М., Онищук В.Є.), Спортивний масаж (Корольчук А.П.),
Матеріалознавство і технології виробництва конструкційних матеріалів
(Іванчук А.В.), Лінійна алгебра і аналітична геометрія (Наконечна Л.Й.,
Панасенко О.Б., Тютюн Л.А.), Графічний дизайн (Гаркушевський В.С., Зузяк
Т.П., Луп’як Д.М.), Вибрані питання фізики твердого тіла (Мозговий О.В.,
Білюк А.І.), Музично-ритмічне виховання (Дмитренко С.М., Шевчук М.А.),
Психологія журналістської творчості (Яковліва О.П.), Наскрізна програма
практик (Фізика / ОКР спеціаліста) (Заболотний В.Ф., Рибак С.М., Мисліцька
Н.А., Сільвейстр А.М., Моклюк М.О., Хамська Н.Б.), Теорія і методика
професійного визначення (Буга О.І.), Основи автоматизації виробничих
процесів (Матвійчук А.Я.), Художнє конструювання об’єктів технологічної

діяльності (Глуханюк В.М.), Графічний дизайн (Технологічна освіта /
спеціаліст) (Гаркушевський В.С., Зузяк Т.П., Луп’як Д.М.), Наскрізна
програма практик (Фізика / ОКР бакалавра) (Заболотний В.Ф., Рибак С.М.,
Мисліцька Н.А., Сільвейстр А.М., Хамська Н.Б.), Безпека життєдіяльності та
основи охорони праці (Марущак О.В., Глуханюк В.М., Король В.П.), Вікова
психологія (Яковліва О.П.), Теорія алгоритмів (Абрамчук В.С., Яровенко
А.Г.).
Вчена рада університету затвердила теми кандидатських дисертацій
здобувачів наукового ступеня та аспірантів 1-го року навчання: ВОЛОЧАЙ
А.В із спеціальності 10.01.01 „Українська література”; КОЛЕСНИК Т.А. із
спеціальності 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки”, ТЕРЕПИ
А.В. із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”;
ТИЩЕНКО Т.А. із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної
освіти”; ПАВЛЮКА Б.В. із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика
професійної освіти”; ПІДЛІСНИЧОЇ Н.Г. із спеціальності 13.00.04 „Теорія і
методика професійної освіти”; ШУСТОВОЇ Н.Ю із спеціальності 13.00.04
„Теорія і методика професійної освіти”; ЛЯШКО В.П. із спеціальності
13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”.
Також Вченою радою університету затверджено індивідуальні плани
роботи аспірантів 1-го року навчання: Галандзовського С.М., Бондаря Я.А.,
Адамчука В.В., Сіваш Т.Д., Наливайко О.Б., Дроздової К.Є. Бузенко І.Л.,
Оніщук І.І., Мельниченко М.Р., Зонова Б.С., Бурківської А.Г., Швець О.О.,
Нагаєвської І.М., Жмура Є.І., Садовика О.В., Борищука О.О., Пащенко І.І.,
Назарінського Р.О., Бобела В.С., Бондаренка М.М., Буйної О.І., Буйного О.В.,
Бровки О.В.
На засіданні Вченої ради заслухано питання про внесення змін до
графіків освітнього процесу студентів денної та заочної форм навчання
ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра на 2015-2016
навчальний рік.
Також були затверджені план господарських робіт на 2016 рік та
план заходів енергозбереження відділу з експлуатації будинків і споруд
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Голова Вченої ради доц. Лазаренко Н.І.
Вчений секретар доц. Лапшина І.М.

