На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського 05 січня 2022р. (протокол №8) розглядалися наступні
питання:
1. Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувача кафедри,
професора кафедри
2. Про схвалення Положення про комісію по трудових спорах
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
3. Про схвалення звітів про виконання наукових тем викладачами кафедр
Педуніверситету
Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувача кафедри,
професора кафедри членів ученої ради інформувала вчений секретар проф. ВДПУ
Лапшина І.М.
На засідання вченої ради університету подано документи ГРОШОВЕНКО О.П.,
КОНОНЕНКА В.В., КРОНІВЕЦЬ Т.М., МЕЛЬНИЧУК О.Ф., РОМАНЮКА І.М.,
ГРОМОВА Є.В., КУДЕРСЬКОЇ Н.І. щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних
посад завідувача кафедри, професора кафедри: заяви, списки друкованих праць, копії
дипломів / атестатів наукового ступеня, звіти про виконану роботу, витяги з протоколів
засідань кадрової комісії університету, відповідних кафедр, вчених рад, зборів трудових
колективів про обговорення кандидатур, які беруть участь у конкурсі на заміщення
вакантних посад.
УХВАЛИЛИ: Включити прізвища ГРОШОВЕНКО О.П., КОНОНЕНКА В.В.,
КРОНІВЕЦЬ Т.М., МЕЛЬНИЧУК О.Ф., РОМАНЮКА І.М., ГРОМОВА Є.В.,
КУДЕРСЬКОЇ Н.І. в бюлетені для таємного голосування. Для проведення процедури
таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: проф. Завальнюк І.Я., проф.
Матяш О.І., доц. Яцишина О.М.
СЛУХАЛИ:
Результати таємного голосування. Доповідала голова лічильної
комісії проф. Завальнюк І.Я.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати ректорові педуніверситету призначити на вакантну
посаду:
- завідувача кафедри початкової освіти – ГРОШОВЕНКО Ольгу Петрівну;
- завідувача кафедри публічного управління та адміністрування – КОНОНЕНКА
Валерія Васильовича;
- завідувача кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін –
КРОНІВЕЦЬ Тетяну Миколаївну;
- завідувача кафедри публічно-правових дисциплін – МЕЛЬНИЧУК Ольгу
Федорівну;
- завідувача кафедри історії України – РОМАНЮКА Івана Мироновича;
- професора кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами – ГРОМОВА Євгена Володимировича;
- професора кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін –
КУДЕРСЬКУ Надію Іванівну,
які брали участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.
Також учена рада Університету схвалила і рекомендувала ректорові для
затвердження Положення про комісію по трудових спорах Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
З
інформацією
про
затвердження
звітів
з
кафедральних
науководослідних робіт виступила проректор з наукової роботи проф. Коломієць А.М.
Учена рада Університету схвалила і рекомендувала ректорові університету
затвердити звіти з кафедральних науково-дослідних робіт:

1. «Інтегрований підхід у викладанні художніх дисциплін дошкільної та початкової
освіти як вимога сьогодення» (кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової
освіти, наук. керівник – доц. Старовойт Л.В.)
2. «Варіаційний метод дослідження одного класу гамільтонових систем (РК
№0119U102956)» (кафедра математики та інформатики, наук. керівник – доц. Бак С.М.)
3. «Сучасні тенденції комп′ютерного 3-D моделювання (РК №0119U103325)»
(кафедра математики та інформатики, наук. керівники – проф. Ковтонюк М.М., проф.
Клочко О.В.)
4. «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів хімії до роботи у
профільній школі» (кафедра хімії та методики навчання хімії, керівник – проф. Блажко
О.А.)
5. «Актуальні проблеми всесвітньої історії та методики її викладання (РК
№0120U101011» (кафедра всесвітньої історії, керівник – проф. Мельничук О.А.)
Голова вченої ради
проф. Лазаренко Н.І.
Учений секретар
проф. ВДПУ Лапшина І.М.

