На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (протокол №13 від 18 травня 2022 р.) розглядалися такі
планові питання:
1. Про роботу кафедр факультету дошкільної і початкової освіти імені
Валентини Волошиної щодо підготовки фахівців за заочною формою навчання
2. Про стан викладання навчальних дисциплін (обов′язкових, вибіркових) для
здобувачів вищої освіти англійською мовою
3. Профорієнтаційна робота колективу природничо-географічного факультету
щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022 році
4. Присвоєння вченого звання професора / доцента кафедри
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
Про роботу кафедр факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної щодо підготовки фахівців за заочною формою навчання поінформувала
голова комісії вченої ради доктор філологічних наук, проф. Завальнюк І.Я.
В обговоренні питання брали участь: декан факультету дошкільної і початкової
освіти імені Валентини Волошиної канд. пед. наук, доц. Демченко Олена Петрівна, яка
зауважила на заходах, що сприяють підвищенню якості освіти студентів-заочників.
Голова вченої ради університету проф. Лазаренко Н.І. привернула увагу присутніх до
напрямів употужнення освітнього процесу для студентів заочної форми навчання, зокрема
використання інформаційного простору для здобувачів, які поєднують навчання і
професійну діяльність.
УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії вченої ради
університету доктора філологічних наук, професора, декана факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха І. Я. Завальнюк про підготовку фахівців за
заочною формою навчання на факультеті дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної, вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського відзначає, що факультет дошкільної і початкової освіти імені
Валентини Волошиної проводить значну роботу щодо належного забезпечення освітнього
процесу, яка спрямована на гарантоване надання якісної освіти.
Зусилля педагогічного колективу факультету спрямовані на створення сучасного
освітнього середовища через розв’язання таких завдань:
- забезпечення теоретико-концептуальних, психолого-педагогічних і науковометодичних засад освітнього процесу і приведення підготовки фахівців у відповідність до
сучасних вимог і найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
- оновлення змісту навчання задля інтеграції у світовий освітній і науковий
простір;
- поліпшення кадрового забезпечення;
- створення матеріально-технічних умов, необхідних для надання якісної освіти
майбутнім фахівцям в умовах офлайн та дистанційного навчання;
- розширення та зміцнення науково-інформаційної бази факультету задля
модернізації підготовки студентів за заочною формою навчання.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Роботу кафедр факультету дошкільної і початкової освіти імені Валентини
Волошиної щодо забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців за заочною формою
навчання с х в а л и т и .
2. Директору інституту, деканам факультетів:
2.1. Забезпечити виконання Положення про внутрішню систему забезпечення
якості освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Розробляти гнучкі траєкторії навчання студентів заочної форми через
організацію вивчення дисциплін вільного вибору, академічну мобільність та трансфер
кредитів.

Термін виконання: постійно
2.2. Забезпечити постійний моніторинг навчальної діяльності студентів заочної
форми навчання. На засіданнях кафедр періодично заслуховувати звіти науковопедагогічних працівників щодо якості навчання за результатами поточного контролю.
Термін виконання: постійно
2.3. Своєчасно вносити зміни в навчальні плани, освітні програми, які спрямовані на
покращення змісту самостійної й індивідуальної роботи студентів-заочників, надання цим
видам роботи пошуково-дослідницького характеру.
Термін виконання: на початку освітнього періоду
2.4. Скоригувати форми і методи проведення профорієнтаційної роботи для
майбутніх студентів-заочників з урахуванням особливостей спеціальностей та освітніх
програм.
Термін виконання: постійно
3. Декану факультету, завідувачам кафедр факультету:
3.1.
Обговорити результати розгляду питання щодо підготовки фахівців за
заочною формою навчання вченою радою університету на засіданнях вченої ради
факультету і кафедр.
Термін виконання: травень-червень 2022 р.
3.2.
Забезпечити системну роботу й уніфікувати підходи щодо підготовки та
оновлення навчально-методичних матеріалів, приведення їх у відповідність до запитів
здобувачів вищої освіти.
Термін виконання: постійно
3.3.
Осучаснити джерельну базу навчально-методичних матеріалів відповідно до
вимог нормативних документів та основних тенденцій розвитку освітньої галузі.
Термін виконання: червень 2022 р.
3.4. Синхронізувати розробку нормативного та навчального-методичного
забезпечення з концепцією Нової української школи, зорієнтувавши систему підготовки
майбутніх фахівців на реалізацію компетентнісного підходу.
Термін виконання: постійно
3.5.
Активізувати роботу на загальноуніверситетській освітній платформі
дистанційного навчання LMS Collaborator.
Термін виконання: 2022-2023 навчальний рік
3.6.
Посилити профорієнтаційну роботу щодо набору студентів на заочну форму
навчання СВО бакалавра та магістра, зокрема за скороченим терміном навчання. Залучати
студентів заочної форми навчання до профорієнтаційної роботи щодо набору на денну
форму навчання.
Термін виконання: постійно
3.7. Посилити роботу щодо підготовки студентів випускних курсів до складання
ЄВІ з іноземної мови для вступу до магістратури.
Термін виконання: постійно
4.
Науково-педагогічним працівникам:
4.1.
Активно впроваджувати технології дистанційного навчання при організації
освітнього процесу студентів-заочників.
Термін виконання: постійно
4.2. Ознайомлювати студентів із повним змістом курсу, критеріями оцінювання,
розподілом балів на весь термін навчання, вимогами до самостійної роботи та
літературою.
Термін виконання: на початку освітнього періоду.
4.3.
Ознайомлювати студентів із Кодексом академічної доброчесності ВДПУ
імені Михайла Коцюбинського. Спонукати здобувачів відвідувати сайти Педуніверситету,
факультету та кафедр.
Термін виконання: постійно

4.4.
Ширше залучати до проведення лекційних і практичних занять із
навчальних дисциплін для студентів заочної форми навчання зовнішніх стейкхолдерів.
Під час проведення навчальних занять спонукати до обміну професійним досвідом самих
студентів, які працюють за фахом.
Термін виконання: постійно
4.5.
Після кожного екзамену / заліку здійснювати аналіз співвідношення
результатів навчання й обраних методів викладання з подальшим унесенням відповідних
коректив.
Термін виконання: після завершення семестрового контролю
Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи доц. Гусєва С. О.
Досвідом викладання навчальних дисциплін (обов′язкових, вибіркових) для
здобувачів вищої освіти англійською мовою з членами вченої ради поділилися
Панасенко Олексій Борисович, кандидат фізико-математичних наук, старший викладач
кафедри алгебри і методики навчання математики; Олефір Дана Сергіївна, викладач
кафедри теорії і методики фізичного виховання; Хіля Анна Вікторівна, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової освіти.
Голова вченої ради університету проф. Лазаренко Н.І. підтримала викладачів, які
практикують викладання навчальних дисциплін іноземними мовами, заохотила й інших
провідних фахівців долучатися до двомовної освіти здобувачів вищої освіти, підвищувати
рівень володіння іноземними мовами для активізації науково-дослідної роботи.
УХВАЛИЛИ: Інформацію про стан викладання навчальних дисциплін
(обов’язкових, вибіркових) для здобувачів вищої освіти англійською мовою в з я т и д о
в і д о м а.
Про профорієнтаційну роботу колективу природничо-географічного факультету
щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022 році інформували завідувачі
кафедр: доктор географічних наук, професор, зав. кафедри географії Денисик Г.І., доктор
технічних наук, професор, зав. кафедри хімії і методики навчання хімії Сакалова Г.В.,
кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри біології Матвійчук О.А.
УХВАЛИЛИ: Профорієнтаційну роботу колективу природничо-географічного
факультету щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022 році с х в а л и т и .
Про присвоєння вченого звання професора / доцента кафедри інформувала
вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
На засідання вченої ради університету подано документи атестаційних справ Бака
С.М. щодо присвоєння вченого звання професора кафедри; Мельник Л.В., Петрової А.І.,
Фуштей О.В. щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри: заяву, список публікацій,
довідку про стаж роботи у закладах вищої освіти, копії диплома кандидата наук, свідоцтва
про стажування, свідоцтва про рівень володіння іноземною мовою.
Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: проф.
Коломієць А.М., доц. Загороднього С.П., доц. Яременка О.І.
Голова лічильної комісії проф. Коломієць А.М. доповіла членам вченої ради
результати голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати роботи лічильної комісії.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри математики та інформатики доктору фізико-математичних
наук БАКУ Сергію Миколайовичу.

Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри методики навчання іноземних мов кандидату педагогічних
наук МЕЛЬНИК Людмилі Вікторівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри методики навчання іноземних мов кандидату педагогічних
наук ПЕТРОВІЙ Анастасії Іванівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри психології та соціальної роботи кандидату педагогічних наук
ФУШТЕЙ Оксані Василівні.
Вчена рада університету також розглянула низку поточних питань:
Про рекомендацію до друку навчально-методичних і наукових праць викладачів
університету
Про внесення змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін
Про схвалення переліку вибіркових навчальних дисциплін циклів загальної
професійної підготовки для здобувачів вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора
філософії 2022 року набору
Про рекомендацію до вступу в докторантуру викладачів університету
УХВАЛИЛИ:
І. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №11 від 16 травня
2022р.) р е к о м е н д у в а т и до д р у к у монографію КНЯЗЮКА О.В.
Продуктивність овочевих культур родини Пасльонові залежно від якісних показників
розсади (з виправленнями); збірники наукових праць: Наукові записки Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка
і психологія. №69; Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в
підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Вип. 63; Наукові записки
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: Теорія та методика навчання природничих наук. Вип. 2; навчально-методичні
посібники: Ковтонюк М.М., Клімішина А.Я. Практикум з диференціального чилення
функції однієї змінної: навчальний посібник для студентів СВО бакалавра спеціальностей
111 Математика, 014 Середня освіта (Математика); Войтенко С.М., Костюкевич В.М.,
Стасюк І.І. Теорія і методика викладання футзалу: навчальний посібник; Крикливий Р.Д.
Хімія перехідних елементів: навчально-методичний посібник; Драчук А.І., Корякіна І.В.,
Хлус Н.О. Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку: навчально-методичний
посібник.
ІІ. Схвалити і рекомендувати ректорові університету внести зміни до переліку
вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів 2020 року
набору СВО бакалавра спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 Германські мови
та літератури (переклад включно), перша – англійська:
Ступінь вищої освіти бакалавра
Галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія спеціалізація
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
освітньо-професійна програма Філологія. Германські мови та літератури (переклад
включно) (англійська) (згідно з додатком).
Загальний обсяг кредитів ЄКТС, обсяг аудиторних годин та форма семестрового
контролю не змінюється.
2. Схвалити і рекомендувати ректорові університету внести зміни до переліку
вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки для студентів 2021 року

набору СВО бакалавра спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 Германські мови
та літератури (переклад включно), перша – англійська
Ступінь вищої освіти бакалавра
Галузь знань 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія спеціалізація
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
освітньо-професійна програма Філологія. Германські мови та літератури (переклад
включно) (англійська) (згідно з додатком).
Загальний обсяг кредитів ЄКТС, обсяг аудиторних годин та форма семестрового
контролю не змінюється.
ІІІ. Схвалити і рекомендувати ректорові університету для затвердження перелік
вибіркових навчальних дисциплін циклів загальної професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії 2022 року набору:
1. Загальноуніверситетські вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної
підготовки для здобувачів вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії 2022
року набору (додаток 1).
2. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха 2022 року набору (додаток 2).
3. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії Навчально-наукового інституту
педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації 2022 року набору (додаток
3).
4. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету дошкільної,
початкової освіти імені Валентини Волошиної 2022 року набору (додаток 4).
5. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету фізичного виховання
і спорту 2022 року набору (додаток 5).
6. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету іноземних мов 2022
року набору (додаток 6).
7. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії історичного факультету 2022
року набору (додаток 7).
8. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету математики, фізики,
комп’ютерних наук 2022 року набору (додаток 8).
9. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії природничо-географічного
факультету 2022 року набору (додаток 9).
10. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра факультету мистецтв і художньо-освітніх
технологій 2022 року набору (додаток 10).
11. Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів
вищої освіти СВО бакалавра, магістра, доктора філософії факультету права, публічного
управління та адміністрування 2022 року набору (додаток 11).
ІУ. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03. 2016р. №261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах» рекомендувати до вступу в докторантуру й
призначити майбутніх консультантів для викладачів університету за спеціальністю

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки», 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних
ресурсів».
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