На засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2016 р. розглядалися
такі питання:
1. Моніторинг якості знань студентів за результатами зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року
2. Про виконання навчальних планів і програм у І-му півріччі 20152016 навчального року кафедрами факультету іноземних мов
3. Про затвердження голів Державних екзаменаційних комісій
4. Про схвалення Положень про лабораторії Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського:
5. Поточні справи
Перший проректор з науково-педагогічної роботи доц. Гусєв С.О. доповів
про результати моніторингу якості знань студентів за результатами зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року. В обговоренні
питання брали участь: заст. декана-директора з навчальної роботи Інституту
математики, фізики і технологічної освіти доц. Мозговий О.В., який поділився
досвідом організації та контролю за ходом заліково-екзаменаційної сесії; зав.
кафедри правознавства доц. Яременко О.І., який повідомив членів Вченої ради
про форми стимулювання інтересу до вивчення студентами університету
правових дисциплін;
зав. кафедри журналістики, реклами і зв’язків з
громадськістю доц. Гандзюк В.О., який поінформував про особливості
організаційної роботи зі студентами-контрактиками; голова студентського
самоврядування університету Забіяка О.О., який оголосив позицію студентства
з приводу організації та об’єктивності оцінювання підготовки майбутніх
фахівців;
зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання проф.
Костюкевич В.М., який висловився з приводу забезпечення об’єктивності
оцінювання якості знань студентів у ході заліково-екзаменаційної сесії; зав.
кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії проф. Заболотний В.Ф.,
який висловив власну позицію щодо впровадження інформаційних технологій у
хід оцінювання якості знань студентів; голова Вченої ради університету доц.
Лазаренко Н.І., яка підтримала пропозиції викладачів і студентів щодо внесення
змін у процедуру оцінювання якості знань студентів.
Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора з науковопедагогічної роботи доц. Гусєва С.О. Вчена рада відмічає, що зимова заліковоекзаменаційна сесія 2015-16н.р. була організована і проведена відповідно до
чинних нормативних вимог. Навчальні плани та програми виконані у повному
обсязі. Усі заліки і екзамени відбувалися за розкладом, документація
оформлювалася належним чином.
За підсумками складених заліків та екзаменів здобувачами вищої освіти
освітніх ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста абсолютна успішність на денній формі навчання становить 94,5%,
на заочній – 90,9%. Якісний показних – 37,7% на денній формі та 43,4% – на
заочній. Певна динаміка у бік покращення результатів складання сесії за

абсолютною успішністю відмічена в інституті педагогіки, психології і мистецтв
(+5,5%), на факультеті іноземних мов (+2%). Знизилися абсолютні навчальні
показники на природничо-географічному факультеті (-5,4%), в інституті
фізичного виховання і спорту (-2,2%). Найвища питома вага студентів, які
навчаються на «відмінно», «дуже добре» і «добре», в інституті математики,
фізики і технологічної освіти (56,0%), найнижча – в інституті педагогіки,
психології і мистецтв (30,4%). В університеті навчається 154 (4,3%) відмінників
на денній формі та 57 (5,3%) на заочній. Академічну неуспішність мають 196
(5,4%) студенти денної форми та 95 (8,9%) студентів-заочників.
Вчена рада університету у х в а л ю є :
1. Інформацію першого проректора з науково-педагогічної роботи про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-16н.р. взяти до відома.
2. Деканам-директорам інститутів, деканам факультетів:
2.1. Організувати обговорення результатів успішності студентів за
підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-16н.р. на засіданнях
вчених рад інститутів, факультетів.
Термін: до 15.03.2016 р.
2.2. Результати складання заліків та екзаменів оприлюднити на
інформаційних стендах, сайтах інститутів, факультетів.
Термін: до 15.03.2016 р.
2.3. Розробити заходи з усунення недоліків у питаннях організації
освітнього процесу з метою забезпечення відповідних інтегрованих показників.
Термін: 15.03.2016 р.
2.4. Організувати повторне вивчення освітніх компонентів для студентів,
які отримали незадовільні оцінки з окремих навчальних дисциплін під час сесії.
Термін: до 26.02.2016 р.
3. Завідувачам кафедр:
3.1. Стан успішності за підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії
2015-16н.р. обговорити на засіданнях кафедр.
Термін: до 15.03.2016 р.
3.2. Організувати розробку критеріїв оцінювання освітніх досягнень
здобувачів вищої освіти під час підсумкової атестації.
Термін: до 01.05.2016 р.
4. Начальнику навчально-методичного відділу моніторингу й аналізу
якості освіти:
4.1. Підготувати матеріали з оцінювання здобувачів вищої освіти для
розміщення на офіційному веб-сайті університету.
Термін: до 01.03.2016 р.
4.2. Організувати перевірку стану оформлення заліково-екзаменаційної
документації та внесення даних до АСУ «Деканат» за підсумками зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.
Термін: до 04.03.2016 р.
4.3. Організувати підготовку критеріїв оцінювання компетентностей
здобувачів вищої освіти університету.
Термін: до 01.04.2016 р.

4.4. Організувати проведення незалежного моніторингу якості знань
серед здобувачів вищої освіти.
Термін: протягом навчального року.
5. Редактору газети «Педагог», адміністратору веб-сайту університету
висвітлити підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-16 н.р.
Термін: до 03.03.2016 р.
6. Відділу виховної роботи організувати анкетування викладачів і
студентів щодо рівня забезпечення якості освіти.
Термін: до 01.04.2015 р.
7. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи доц.Гусєва С.О.
Також на засіданні Вченої ради розглядалося питання про виконання
навчальних планів і програм у І-му півріччі 2015-2016 навчального року
кафедрами факультету іноземних мов. Комісія Вченої ради у складі проф.
Завальнюк І.Я., доц. Асаулюк І.Я., ст.викл. Дабіжі Л.П., начальника навчальнометодичного відділу моніторингу й аналізу якості освіти Гонтар Т.Ф.
ознайомилася із документацією деканату та кафедр факультету.
Голова комісії проф. Завальнюк І.Я. поінформувала членів Вченої ради
про результати роботи комісії. В обговоренні питання брали участь: заст.
декана-директора факультету іноземних мов, ст. викладач Змієвська О.О., яка
повідомила про досвід участі у міжнародному проекті зі створення навчальних
планів підготовки здобувачів вищої освіти; зав. кафедри англійської філології
доц. Глазунова Т.В., яка уточнила інформацію голови комісії Вченої ради
університету; зав. кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної
літератури доц. Сольська Т.М., яка поінформувала про результати роботи
кафедри у І-му півріччі 2015-2016 навчального року.
Заслухавши й обговоривши доповідь голови комісії проф. Завальнюк І.Я.,
Вчена рада відзначає, що на факультеті іноземних мов проводиться
систематична робота щодо виконання кафедрами структурного підрозділу
навчальних планів і програм.
Кафедри факультету іноземних мов забезпечують викладання навчальних
дисциплін за широким спектром ліцензованих та акредитованих напрямів
підготовки й спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла
Коцюбинського.
Навчальні плани складено на підставі чинних нормативних документів
відповідно до освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних
характеристик із чітким визначенням графіка навчального процесу, переліком й
обсягом нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, логічноструктурною схемою їх вивчення, форм проведення підсумкового контролю.
Навчальні програми з усіх дисциплін, викладання яких забезпечують
кафедри факультету іноземних мов, укладені відповідно до навчальних планів
та освітніх програм підготовки фахівців, є чинними і затвердженими у

відповідному порядку. Для кожної навчальної дисципліни розроблено й
затверджено робочі навчальні програми. Декан факультету іноземних мов, його
заступники та завідувачі кафедр забезпечують систематичний і дієвий контроль
за виконанням навчальних планів та програм.
Вчена рада університету ухвалила:
1. Констатувати, що навчальні плани і програми кафедрами факультету
іноземних мов у першому півріччі 2015-2016 н.р. виконані у повному обсязі.
2. Для забезпечення належного рівня організації освітнього процесу,
розробки навчальних планів і програм, кадрового забезпечення спеціальностей
університету керуватися Законом України «Про вищу освіту» та Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності закладами освіти (постанова
Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 р. № 1187)
Термін виконання: упродовж року
Відповідальні: декани-директори інститутів, декани
факультетів, завідувачі кафедр
3. На засіданнях кафедр обговорити результати розгляду питання щодо
виконання навчальних планів і програм у першому півріччі 2015-2016 н.р. та
внести за потреби корективи на друге півріччя поточного навчального року.
Термін виконання: до 10 березня 2016 року
Відповідальні: завідувачі кафедр
4. Розробити нові навчальні плани на 2016-2017н.р., оновити та
доопрацювати чинні навчальні плани з урахуванням вимог нормативних
документів, нових Ліцензійних умов та сучасних тенденцій розвитку вищої
освіти.
Термін виконання: до 1 квітня 2016 року
Відповідальні: декани-директори інститутів, декани
факультетів, заступники деканів-директорів, деканів
з навчальної роботи
5. До навчальних та робочих програм дисциплін кафедр університету
своєчасно вносити зміни, які відображають сучасні досягнення науки та
спрямовані на покращення змісту навчальних дисциплін.
Термін виконання: до 1 липня 2016 року
Відповідальні: завідувачі кафедр, голови навчальнометодичних комісій інститутів, факультетів
Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на
першого проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
З метою якісної організації роботи Державних екзаменаційних комісій за
поданням структурних підрозділів схвалено кандидатури голів Державних
екзаменаційних комісій на 2016 рік.
Вчена рада університету ухвалила: Схвалити й рекомендувати
ректорові навчального закладу для затвердження голів Екзаменаційних
комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до
вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за
ступенем вищої освіти магістра та освітньо-кваліфікаційними рівнями

бакалавра, спеціаліста у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського на 2016 рік.
З метою приведення у відповідність структури університету вимогам
Закону України „Про вищу освіту” Вченою радою навчального закладу
схвалено й рекомендовано ректорові університету для затвердження
Положення про лабораторії Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського:
- Положення про навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля;
- Положення про спільну наукову лабораторію педагогічної майстерності
викладача вищої школи;
- Положення про наукову лабораторію з вивчення сучасної української
мови та методики викладання рідної мови і літератури;
- Положення про науково-дослідну лабораторію інституту математики,
фізики і технологічної освіти;
- Положення про спільну науково-дослідну лабораторію з проблем
створення інформаційно-освітнього порталу;
- Положення про спільну науково-дослідну лабораторію з проблем
створення електронних освітніх ресурсів і їх впровадження у процес підготовки
кваліфікованих робітників;
- Положення про спільну науково-дослідну лабораторію з проблем
використання інформаційних технологій в освіті.
Серед поточних справ Вчена рада університету розглянула питання про
висунення кандидатури до науково-методичної комісії з предметної освіти та
спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України.
Ухвалили: Рекомендувати кандидатуру доктора педагогічних наук,
проф. МАТЯШ Ольги Іванівни до участі у конкурсному відборі членів
Науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту сектору вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
За результатами експертизи навчально-методичних комісій інституту
історії, етнології і права, інституту філології й журналістики, інституту
педагогіки, психології і мистецтв, природничо-географічного факультету Вчена
рада університету схвалила і рекомендувала ректорові навчального закладу для
затвердження навчальні програми дисциплін вищої школи:
- Соціально-педагогічне консультування в роботі соціального педагога /
Розр. – Холковська І.Л.;
- Історія соціальної роботи / Розр. – Холковська І.Л.;
- Теорія і технології соціально-педагогічної діяльності / Розр. – Холковська
І.Л.;
- Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування / Розр. –
Холковська І.Л.;
- Українська наукова мова / Розр. – Куцевол О.М.;

- Організація та методика підготовки й написання дисертаційного
дослідження з історії / Розр. – Мельничук О.А.;
- Історіографія та джерелознавство в дослідженні історії / Розр. –
Тучинський В.А.;
- Актуальні проблеми всесвітньої історії / Розр. – Кравчук О.М.;
- Тоталітарні режими в новітній історії ХХ століття / Розр. – Кравченко
П.М.;
- Наскрізна програма практики ОКР спеціаліста спеціальності „Українська
мова і література*” / Розр. – Куцевол О.М.;
- Наскрізна програма практики ОКР магістра спеціальності „Українська
мова і літератцра” / Розр. – Куцевол О.М.;
- Фізіологія росту і розвитку рослин / Розр. – Кур’ята В.Г., Рогач В.В.;
- Фізіологія стійкості рослин / Розр. – Кур’ята В.Г., Рогач В.В.;
- Фотосинтез і продукційний процес / Розр. – Кур’ята В.Г., Рогач В.В.;
- Фітогормонологія / Розр.- Кур’ята В.Г., Рогач В.В.;
- Наскрізна програма практики ОКР бакалавра напряму підготовки
„Фізичне виховання*” / Розр. – Мельник В.В., Дмитренко С.М., Асаулюк І.О.,
Хамська Н.Б., Шульга Г.Б.
Також Вчена рада університету затвердила теми кандидатських дисертацій
співробітників університету: МЕЛЬНИК Катерини Олегівни на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04
„Теорія і методика професійної освіти” (н/к – доц. Лазаренко Н.І.); МОВЧАН
Ірини Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із
спеціальності
07.00.01 „Історія України” (н/к – проф. Зінько Ю.А.);
СТАХОВОЇ Інни Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної
освіти” (н/к - проф. Тарасенко Г.С.).
За експертизою науково-методичної ради університету (протокол №2 від
22.02.2016р.) Вчена рада університету ухвалила рекомендувати до друку:
- збірник матеріалів регіональних педагогічних читань „Реалізація ідей
В.О.Сухомлинського” / Від.ред. – Козак І.І., Лапшина І.М., Любчак Л.В.;
- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету.
Серія: Історія. – Вип.24;
- монографію ДЕНИСИКА Г.І., КАНСЬКОЇ В.В., КАНСЬКОГО В.С.
„Антропогенні заповідні об’єкти Поділля”;
- монографію ДЕНИСИКА Г.І., РЯБОКОНЬ О.В. „Натуральноантропогенні ландшафти Поділля”.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

доц. Лазаренко Н.І.
доц. Лапшина І.М.

