На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 19 січня 2022р. розглядалися такі питання:
1. Звіти голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів СВО магістра
2. Підсумки науково-дослідної роботи Педуніверситету за 2021 рік і ухвалення
напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності на 2022 рік
3. Присвоєння вченого звання професора кафедри, доцента кафедри
4. Звіт про фінансову діяльність Педуніверситету за 2021 рік
5. Про схвалення Правил призначення і виплати стипендій у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського та Порядку
формування рейтингу успішності студентів Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського для призначення академічних стипендій
Про ліміт стипендіатів, яким буде призначатись академічна стипендія у ІІ-му
півріччі 2021-2022 н.р.
Про схвалення Положень структурних підрозділів Педуніверситету
Поточні питання
Учена рада Університету заслухала звіти голів екзаменаційних комісій з атестації
здобувачів СВО магістра: проф. Бака С.М. – 111 Математика, денна форма; доц.
Матвійчука О.А. – 014 Середня освіта (Біологія), денна і заочна форми навчання; доц.
Цвілик С.Д. – 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології).
В обговоренні питання брала участь голова вченої ради, доктор пед. наук, проф.
Лазаренко Н.І., яка зауважила на вчасному початку вступної кампанії до магістратури,
зокрема на підготовці випускників бакалаврату до складання іспиту з іноземної мови.
Про підсумки науково-дослідної роботи Педуніверситету за 2021 рік і ухвалення
напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності на 2022 рік
інформувала проректор з наукової роботи проф. Коломієць А.М.
В обговоренні питання брали участь: Демченко О.П., канд. пед. наук, доцент, декан
факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної, яка акцентувала
на пожвавленні науково-дослідної роботи викладачів усіх кафедр факультету; Ігнатова
О.М., канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри німецької філології, яка погодилася із
зауваженнями щодо низької публікаційної активності викладачів кафедри у міжнародних
базах видань Scopus та WoS; Матвійчук О.А., канд. біол. наук, доцент, завідувач кафедри
біології, який поінформував членів вченої ради про нові напрями активізації науководослідної роботи викладачів і студентів природничо-географічного факультету у 2021
році.
РІШЕННЯ
вченої ради Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
щодо підсумків науково-дослідної роботи педуніверситету за 2021 рік і
затвердження плану науково-дослідної роботи на 2022 рік
Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з наукової роботи проф. Коломієць
А.М., вчена рада відзначає, що у 2021 році колектив університету здобув низку вагомих
наукових результатів, серед яких, зокрема:
Частка викладачів з науковими ступенями й вченими званнями становить 87%.
Упродовж 2021 року викладачами ВДПУ захищено загалом 22 дисертації, з них
3 докторських і 19 кандидатських. Кількість докторів наук сягнула 60.
Досягнення 1-го місця серед педагогічних університетів України за підсумками ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт. Загальна кількість
студентів, які вибороли призові місця в усіх студентських конкурсах, турнірах,
чемпіонатах дорівнює 100.
Значне підвищення публікаційної активності викладачів у міжнародних
наукометричних базах Scopus і Web of Science (151 статття).
Створено й зареєстровано 4 нових наукових журнали.
Зростання індексу цитувань університету в базах SCOPUS (h=14), Web of Science (h=15).

Виграно конкурс НДР з державним фінансуванням.
Успішно виконується та фінансується міжнародний проект від Еразмус + (Модуль
Jean Monnet).
Отримано 3 патенти на корисну модель, 11 свідоцтв авторського права.
Створено й зареєстровано «Технологію вирощування перцю солодкого».
Разом з тим, актуальними залишаються питання участі викладачів у перспективних
українських і зарубіжних наукових дослідженнях і конкурсах; забезпечення постійного
зростання державного і пошук інших джерел фінансування наукової діяльності;
поліпшення конкурентоспроможності кожного викладача шляхом оприлюднення
результатів наукових досліджень у закордонних і українських журналах, що входять до
міжнародних наукометричних баз даних; збільшення кількості авторських свідоцтв,
патентів на результати інтелектуальних розробок.
Вчена рада університету УХВАЛИЛА:
1. Кафедральні ініціативні науково-дослідні роботи виконані в повному обсязі.
Підсумкові звіти за завершеними НДР – затвердити.
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, заступники деканів і
директора з наукової роботи, завідувачі кафедр, викладачі
2. Науково-дослідну діяльність студентів ВДПУ та їхніх наукових керівників
вважати успішною. Преміювати й надалі наукових керівників студентів-переможців і
призерів.
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, заступники деканів і
директора з наукової роботи, завідувачі кафедр, викладачі
3. Активізувати публікаційну діяльність у міжнародних наукометричних базах
SCOPUS та Web of Science. Преміювати й надалі тих науковців, які опублікували статті в
цих базах упродовж звітного року.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, заступники деканів і
директора з наукової роботи, завідувачі кафедр, викладачі
4. Брати активну участь у перспективних українських і зарубіжних наукових
дослідженнях, конкурсах, програмах і грантах з метою отримання додаткового
фінансування наукової діяльності.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр
5. Продовжувати удосконалення й урізноманітнення студентської науково-дослідної
роботи. Підвищувати результативність участі студентської молоді в наукових олімпіадах і
конкурсах, в тому числі – міжнародних.
Термін виконання: упродовж року
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр
6. Продовжувати контроль за дотриманням студентами й науково-педагогічними
працівниками принципів академічної доброчесності.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр, наукові
керівники студентських кваліфікаційних робіт
8. Розвивати і зміцнювати міжнародне співробітництво шляхом видання спільних
наукових праць, розробки наукових проектів разом із закордонними партнерами, стажування
у закордонних університетах і наукових установах.
Термін виконання: упродовж року
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, директор інституту,
декани факультетів, завідувачі кафедр
9. Розробити чіткий план своєчасного виконання кафедральних науково-дослідних тем з
урахуванням сучасних вимог МОН України до науково-дослідної діяльності університетів,
нові теми реєструвати в УкрІНТЕІ, результати оприлюднювати у фахових виданнях,
монографіях. Матеріали розміщувати в репозитарії ВДПУ.
Термін виконання: до 1 березня 2021 року

Відповідальний: проректор з наукової роботи, начальник аналітично-організаційного
відділу
10. З метою активізації наукової роботи в університеті впроваджувати й надалі
систему рейтингового оцінювання наукової діяльності викладачів.
Термін виконання: протягом року
Відповідальні: начальник аналітично-організаційного відділу, керівник робочої
групи з розробки і впровадження системи рейтингового оцінювання наукової діяльності
11. На засіданнях кафедр, вчених радах інституту і факультетів обговорити підсумки
науково-дослідної роботи у 2020 році.
Термін виконання: до 1 лютого 2021 року
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр
12. Здійснювати постійний моніторинг результатів наукової діяльності
співробітників структурних підрозділів.
Термін виконання: упродовж року
Відповідальні: завідувачі кафедр, заступники деканів (директора) з наукової роботи,
начальник аналітично-організаційного відділу
13. Схвалити План науково-дослідної роботи Вінницького державного педагогічного
університету на 2022 рік.
Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з наукової
роботи проф. Коломієць А.М.
Про присвоєння вченого звання професора кафедри, доцента кафедри
інформувала вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ Воловика В.М.,
Крупського Я.В., Ткаченко В.І., Черкашиної О.В. щодо присвоєння вчених звань
професора / доцента кафедри: заяву, список публікацій, витяг з трудової книжки про стаж
роботи у закладах вищої освіти, копії диплома доктора / кандидата наук, атестата доцента.
В обговоренні питання брав участь заступник голови вченої ради, декан історичного
факультету, проф. Зінько Ю.А., який зауважив на значному досвіді викладацької роботи і
науково-дослідній активності претендентів на присвоєння вчених звань, їх авторитеті
серед викладачів і студентів університету.
УХВАЛИЛИ: Внести прізвища ВОЛОВИКА В.М., КРУПСЬКОГО Я.В.,
ТКАЧЕНКО В.І., ЧЕРКАШИНОЇ О.В.
в бюлетені для таємного голосування.
Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: проф. Коляструк
О.А., доц. Корольчука А.П., доц. Забужанської І.Д.
Голова лічильної комісії доц. Корольчук А.П. доповів членам вченої ради результати
голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ:
1. Результати роботи лічильної комісії затвердити.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри географії доктору географічних наук
ВОЛОВИКУ
Володимиру Миколайовичу.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри математики та інформатики кандидату педагогічних наук
КРУПСЬКОМУ Ярославу Володимировичу.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри української літератури кандидату філологічних наук ТКАЧЕНКО
Вікторії Іванівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії
кандидату мистецтвознавства ЧЕРКАШИНІЙ Олесі Валентинівні.

Про фінансову діяльність Педуніверситету за 2021 рік звітували головний
бухгалтер Візнюк О.М., голова Ради студентського самоврядування Університету
Колногозюк В.О.
Учена рада Університету заслухала питання про схвалення Правил призначення і
виплати стипендій у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського та Порядку формування рейтингу успішності
студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського для призначення академічних стипендій. Встановили загальний ліміт
стипендіатів на ІІ півріччя 2021-2022 навчального року в обсязі 37%; ліміт стипендіатів,
яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні – 20% для усіх
факультетів/інституту, курсів та спеціальностей (предметних спеціальностей,
спеціалізацій,
освітніх
програм)
Вінницького
державного
педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського.
На реалізацію заходів щодо рекомендацій експертів під час проведення у 2021 році
акредитаційних експертиз освітніх програм учена рада Університету схвалила
Положення про внутрішню академічну мобільність учасників освітнього процесу
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
Положення про комісію з академічної доброчесності Вінницького державного
педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського, Положення про
міжнародну академічну мобільність учасників освітнього процесу Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
Інформували перший проректор з науково-педагогічної роботи доц. Гусєв С.О.,
проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародних питань доц. Загородній С.П.
У поточних питання також було розглянуто і схвалено перелік навчальних програм
дисциплін вищої освіти, підготовлених викладачами університету для читання у ІІ-му
семестрі 2021-2022 навчального року; перелік освітньо-професійних програм та навчальні
плани для студентів факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної 2022 року набору:
1. Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні
науки, освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки. Позашкільна
освіта. Мистецтво:
1.1.1. Освітньо-професійна програма Освітні, педагогічні науки. Позашкільна освіта.
Мистецтво СВО бакалавра
1.2. Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта
1.2.1. Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Англійська мова СВО
бакалавра
1.2.2. Освітньо-професійна програма Початкова освіта. Мистецтво СВО бакалавра
1.2.3. Освітньо-професійна програма Початкова освіта СВО магістра на основі
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю
Схвалено і рекомендовано ректорові університету для затвердження освітню
програму підготовки медіаторів «Базові навички медіатора» (розр. – проф. Мельничук
О.Ф., доц. Кронівець Т.М., Оверковська Т.К.).
Голова вченої ради
Вчений секретар

проф. Лазаренко Н.І.
проф. ВДПУ Лапшина І.М.

