На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 17 листопада 2021р. (протокол №5) було розглянуто такі
питання:
1. Підсумки прийому до Педуніверситету здобувачів вищої освіти у 2021 році та
завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022 році
2. Про якість знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані
технології навчання» студентів СВО бакалавра денної форми навчання
3. Присвоєння вчених звань професора / доцента кафедри
докторам /
кандидатам наук, почесного професора Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
Поточні питання
Про підсумки прийому до Педуніверситету здобувачів вищої освіти у 2021 році
та завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022 році
поінформували відп. секретар Приймальної комісії доц. Рогач В.В. та зав. відділу
аспірантури і докторантури канд. істор. наук Поліщук А.С.
Вчена рада університету ухвалила:
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії про підсумки вступної
кампанії 2021 року взяти до відома.
2. Роботу Приймальної комісії та усіх її структурних підрозділів під час вступної
кампанії 2021 року схвалити.
3. Розробити Правила прийому до Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського у 2022 році відповідно до Умов прийому.
Термін: до 21.12.2021 р.
Відповідальний: відп. секретар Приймальної комісії
4. Розробити програми вступних, фахових, додаткових випробувань, співбесід,
творчих конкурсів відповідно для усіх ступенів та форм навчання.
Термін: до 01.03.2022 р.
Відповідальні: голови предметних комісій
5. Сформувати та подати ректору на затвердження персональний склад Приймальної
комісії.
Термін: до 31.12.2021 р.
Відповідальний: відп. секретар Приймальної комісії
6. Забезпечити формування якісного кадрового складу усіх структурних підрозділів
Приймальної комісії (предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, предметних
комісій, відбіркової комісії, комісій для проведення співбесід, апеляційної комісії).
Термін: орієнтовно до 01.03.2022 р.
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр,
відп. секретар приймальної комісії
7. Організувати та провести навчання членів відбіркової комісії.
Термін: червень 2022 р.
Відповідальний: відп. секретар Приймальної комісії,
голова відбіркової комісії
8. Забезпечити належну роботу та інформаційний супровід вступної кампанії в
Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Термін: постійно.
Відповідальний: адміністратори Єдиної бази
9. Забезпечити своєчасне розміщення матеріалів вступної кампанії на офіційному
Веб-сайті університету.
Термін: постійно.
Відповідальний: адміністратори Веб-сайту університету
10. Вдосконалити та урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи серед
потенційних вступників до університету в умовах пандемії корона-вірусу.
Термін: постійно.

Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр, голова
відбіркової комісії
Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
Голова комісії вченої ради канд. фіз.-мат. наук, доц. Подолянчук С.В. доповів про
якість знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології
навчання» студентів СВО бакалавра денної форми навчання
В обговоренні питання брав участь завідувач кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті канд. пед. наук, доц. Кобися В.М., який деталізував
напрями роботи викладацького складу кафедри щодо підвищення якості практичної
підготовки здобувачів СВО бакалавра
УХВАЛИЛИ: Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії вченої ради
університету декана факультету математики, фізики і комп’ютерних наук доц.
Подолянчука С. В., «Про якість знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані
технології навчання» студентів СВО бакалавра денної форми навчання» вчена рада
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
відзначає, що кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті проводить
значну роботу щодо організації викладання та забезпечення якості знань з навчальної
дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології навчання».
Кафедра має потужне кадрове забезпечення. Серед викладачів - академік НАПН
України, доктор педагогічних наук, проф. Гуревич Р. С., академік НАПН України доктор,
технічних наук, проф. Гуржій А.М., 2 доктори наук, професори – Шевченко Л.С., Бойчук
В.М. Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають науковий ступінь.
В освітній процес викладачі кафедри впроваджують результати науково-дослідної
роботи, зокрема розроблена платформа для реалізації дистанційного навчання VPV
Learning. Також активно використовується платформа електронних портфоліо. Навчальна
програма з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання» розроблена у
грудні 2020 р. В січні 2021 р. затверджена нова навчальна програма, у якій значно
змінений зміст з акцентом на використання програмних продуктів і мережевих ресурсів,
актуальних у сучасному освітньому просторі.
На цей час в освітньому процесі задіяно 106 персональних комп’ютерів, 2 ноутбуки,
10 проекторів, 6 інтерактивних дошок, 1 плазмова панель, 1 демонстраційний екран, 2
конструктори робототехніки. Особливо слід відзначити, що переважна частина
обладнання на суму 455 тис. грн. придбана за кошти грантів Вінницької
облдержадміністрації.
Для викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології
навчання» працівниками кафедри підготовлено Електронний навчально-методичний
комплекс, який розміщений на сторінці сайту кафедри. Викладачами кафедри
підготовлено й опубліковано низку навчально-методичних видань.
Проведений аналіз успішності студентів з навчальної дисципліни за три останні
навчальні роки засвідчив, що якість знань здобувачів вищої освіти перебуває в межах
нормативних вимог. Кафедра на належному рівні організувала викладання навчальної
дисципліни з використання технологій дистанційного навчання, здійснюючи при цьому
ефективний контроль за організацією освітнього процесу. Особливо слід відзначити
вагомі здобутки студентів у Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах
студентських наукових робіт.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1.
Роботу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті щодо
забезпечення якості знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології
навчання» студентів СВО бакалавра денної форми навчання схвалити.
2.
Завідувачу кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті:

2.1.
Обговорити результати розгляду питання щодо забезпечення якості знань з
навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології навчання» студентів СВО
бакалавра денної форми навчання на засіданні кафедри.
Термін виконання: грудень 2021 р.
2.2.
Активізувати роботу кафедри щодо викладання окремих модулів
дисципліни англійською мовою.
Термін виконання: січень 2022 р.
2.3.
При розробці робочих програм з дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані
технології навчання» враховувати специфіку кожної спеціальності, зокрема щодо набуття
спеціальних та фахових компетентностей та досягнення відповідних програмних
результатів навчання, які задекларовані в конкретній освітньо-професійній програмі.
Термін виконання: серпень 2022 р.
2.4. Проводити регулярний аналіз успішності та якості знань студентів за
результатами заліково-екзаменаційних сесій.
Термін виконання: постійно
2.5.
Впроваджувати в освітній процес результати науково-дослідної роботи
викладачів кафедри та науково-педагогічних працівників інших структурних підрозділів
університету.
Термін виконання: постійно
3.
Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр:
3.1.
Здійснювати постійний моніторинг успішності та якості знань здобувачів
вищої освіти з дисциплін кафедр.
Термін виконання: постійно
3.2.
Осучаснювати змістовне наповнення навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки та технологій.
Термін виконання: постійно
3.3. Активізувати роботу щодо навчально-методичного забезпечення самостійної та
індивідуальної роботи студентів, забезпечивши надійний дистанційний доступ до
основних освітніх ресурсів кафедр факультету, в тому числі з можливістю використання
мобільних пристроїв.
Термін виконання: протягом навчального року
3.4. Поглиблювати співпрацю із провідними закладами вищої освіти та науковими
установами з метою моніторингу та запровадження нових освітніх технологій.
Термін виконання: постійно
3.5.
Постійно інформувати студентів про зміни в системі університетської
освіти, залучаючи їх до обговорення питань навчально-методичного забезпечення.
Термін виконання: постійно
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи доцента Гусєва С.О.
Учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М. поінформувала про проведення
процедури присвоєння вчених звань професора / доцента кафедри докторам /
кандидатам наук.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ Лазаренко Н.І.,
Яцентюка Ю.В. щодо присвоєння вченого звання професора кафедри; Жовнич О.В.,
Ігнатової О.М. щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри: заяву, список
публікацій, довідку про стаж роботи у закладах вищої освіти, копії дипломів кандидата і
доктора наук, копію атестату доцента, копії сертифікатів про стажування, копію свідоцтва
про володіння іноземною мовою.
В обговоренні питання брали участь проректор з наукової роботи докт. пед. наук,
проф. Коломієць А.М., декан факультету дошкільної і початкової освіти, канд. пед. наук,
доц. Демченко О.П., завідувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами, докт. пед. наук, проф. Акімова О.В., декан факультету іноземних
мов, доц. Ямчинська Т.І., завідувач кафедри методики навчання іноземних мов, доц.

Яцишин О.М., які зауважили на досвіді та якості навчальної та організаційно-методичної
роботи, науковій активності претендентів на присвоєння вчених звань професора /
доцента, громадській роботі для підвищення іміджу педагогічного університету.
Ухвалили внести прізвища ЛАЗАРЕНКО Н.І., ЯЦЕНТЮКА Ю.В., ЖОВНИЧ О.В.,
ІГНАТОВОЇ О.М. в бюлетень для таємного голосування. Для проведення таємного
голосування обрати лічильну комісію у складі: проф. Заболотного В.Ф., доц. Старовойт
Л.В., канд. історич. наук Поліщук А.С.
Голова лічильної комісії проф. Заболотний В.Ф. доповів членам вченої ради
результати голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ: 1. Результати голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння:
- доктору педагогічних наук ЛАЗАРЕНКО Наталії Іванівні – вченого звання
професора кафедри початкової освіти;
- доктору географічних наук ЯЦЕНТЮКУ Юрію Васильовичу – вченого звання
професора кафедри географії;
- кандидату педагогічних наук ЖОВНИЧ Олесі Володимирівні – вченого звання
доцента кафедри методики навчання іноземних мов;
- кандидату педагогічних наук ІГНАТОВІЙ Олені Миколаївні – вченого звання
доцента кафедри німецької філології.
Проректор з наукової роботи, доктор пед. наук, проф. Коломієць А.М.
поінформувала про пропозицію кафедри педагогіки, професійної освіти та управління
освітніми закладами щодо присвоєння звання «Почесний доктор (Doktor Honoris
Causa) Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського» доктору хабілітованому, професору Педагогічного університету
імені Національної Комісії освіти у Кракові (Республіка Польща) Норберту Герарду
ПІКУЛІ.
Після обговорення пропозиції вчена рада університету ухвалила:
Присвоїти звання «Почесний доктор (Doktor Honoris Causa) Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» доктору
хабілітованому, професору Педагогічного університету імені Національної Комісії
освіти у Кракові (Республіка Польща) Норберту Герарду ПІКУЛІ.
Також вчена рада університету розглянула поточні питання:
- Про рекомендацію до друку наукових та навчальних праць викладачів
- Про затвердження тем дисертацій аспірантів 1-го року навчання
- Про затвердження тем докторських дисертацій викладачів університету
- Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацій
- Про схвалення навчальної програми «Українська мова як іноземна» для слухачів
підготовчого відділення
Ухвалили:
1. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 15.11.2021р.)
рекомендувати до друку:
монографії:
- Вплив прищепи на ріст, розвиток та плодоношення сортів груші / автор – КНЯЗЮК
О.В.;
- Когнітивно-дискурсивні особливості різножанрових текстів та їхній потенціал у
формуванні іншомовної комунікативної компетентності на різних рівнях володіння мовою
/ колективна монографія за заг. ред. Л. М. Прадівляної;

- Підготовка майбутнього учителя початкової школи до інтегрованого викладання
мистецьких дисциплін / колективна монографія БАРАНОВСЬКОЇ І.Г., БРОВЧАК Л.С.,
ВАЦЬО М.В. та ін.
навчальні посібники:
- БУДАС Ю.О. Англійська мова для академічної мобільності : навчальнометодичний посібник з вибіркової дисципліни «Іноземна мова для академічної
мобільності»;
- ВАЦЬО М.В. Українська народна пісня : традиції і сучасність : навчальнометодичний посібник;
- ВОЄВОДА А.Л. Цікава математика на уроках та в позаурочній роботі : методичний
посібник / за заг. ред. Р.С.Гуревича
матеріали науково-практичної конференції :
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики (Вінниця, ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського, 7-8 жовтня 2021р.)
2. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 15.11.2021р.)
затвердити теми дисертаційних досліджень (доктор філософії) аспірантів 1-го року
навчання:
- ІВАНІЧКІНОЇ Наталі Петрівни зі спеціальності 015 Професійна освіта / наук. кер. –
проф. Лазаренко Н.І.;
- ГАМАЛІЯ Сергія В’ячеславовича зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування / наук. кер. – доц. Яременко О.І.;
- ДОВГАНЯ Владислава Валерійовича зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування / наук. кер. – доц. Юник І.Г.
3. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 15.11.2021р.)
затвердити тему докторської дисертації:
- ВОЄВОДИ Аліни Леонідівни зі спеціальності 015 Професійна освіта / наук.
консульт. – проф. Гуревич Р.С.;
- ХАМСЬКОЇ Неліни Болеславівни зі спеціальності 015 Професійна освіта / наук.
консульт. – Гуревич Р.С.
4. Рекомендувати ректорові Педуніверситету утворити у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського разову спеціалізовану вчену
раду для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації «Висотна диференціація
та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя» аспірантки кафедри
географії КОПТЄВОЇ Тетяни Сергіївни у складі:
Голова ради – Гудзевич Анатолій Володимирович, доктор географічних наук,
професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та
раціональне використання природних ресурсів
Опоненти: Іванов Євген Анатолійович, доктор географічних наук, професор,
завідувач кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного
університету імені Івана Франка, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та
раціональне використання природних ресурсів;
Чехній Віктор Михайлович, кандидат географічних наук, в.о. завідувача відділу
ландшафтознавства Інституту географії НАН України, спеціальність 11.00.01 – фізична
географія, геофізика і геохімія ландшафтів
Рецензенти: Воловик Володимир Миколайович, доктор географічних наук,
професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та
раціональне використання природних ресурсів;

Яцентюк Юрій Васильович, доктор географічних наук, професор кафедри
географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів.
5. Схвалити і рекомендувати ректорові університету для затвердження навчальну
програму обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» для
підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства / Розр. – Улиська І.В.
Заст. голови вченої ради
проф. Зінько Ю.А.
Учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.

