На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (протокол №12 від 20 квітня 2022р.) розглянуто такі планові
питання:
1. Профорієнтаційна робота колективу історичного факультету щодо
забезпечення якісного набору вступників у 2022 році
2. Профорієнтаційна робота колективу факультету права, публічного
управління та адміністрування щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022
році
3. Про схвалення Порядку визнання у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського результатів навчання, здобутих шляхом
неформальної та/або інформальної освіти
4. Порівняльний аналіз наукових публікацій викладачів кафедр університету в
наукових базах
Про профорієнтаційну роботу колективу історичного факультету щодо
забезпечення якісного набору вступників у 2022 році інформувала заступник декана з
виховної роботи доц. Мазур І.В.
Про профорієнтаційну роботу колективу факультету права, публічного
управління та адміністрування щодо забезпечення якісного набору вступників у 2022
році інформувала заступник декана з виховної роботи доц. Мельник Е. А.
Інформацію про профорієнтаційну роботу колективів історичного факультету і
факультету права, публічного управління та адміністрування щодо забезпечення якісного
набору вступників у 2022 році в з я л и до в і д о м а .
Перший проректор з науково-педагогічної роботи доц. Гусєв С.О. представив і
запропонував схвалити Порядок визнання у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського результатів навчання, здобутих шляхом
неформальної та/або інформальної освіти.
У період війни вишукуються можливості для організації ефективного навчання,
особливо для осіб, чиї заклади освіти перебувають в зоні активних бойових дій. Однією з
форм вирішення проблеми є академічна мобільність, коли здобувач певний період (місяць,
семестр) навчається в не у своєму, а в іншому ЗВО. Як це може відбуватися МОН
роз’яснило листом від 18.03.22 р. №1/3507 «Про внутрішню академічну мобільність
учасників освітнього процесу». До речі, у нас затверджене Положення про внутрішню
академічну мобільність у новій редакції у січні 2022 р.
Для використання академічної мобільності необхідні відповідні нормативні
документи щодо визнання своїм ЗВО результатів навчання в іншому ЗВО. Для цього
МОН підготувало, зокрема, Порядок визнання у вищій та фаховій передвищій освіті
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти,
затверджений 08 лютого 2022 р. та юстований 16 березня 2022 р. Цей документ давно
входив до плану регуляторної діяльності МОН. У п.5 цього Порядку зазначено, що ЗО
розробляють власний порядок визнання. Такий Порядок у нас було розроблено робочою
групою у складі працівників навчально-методичного та юридичного відділів. Проєкт був
надісланий на факультети і отримав пропозиції від ІПП та ФМФКН. Документ містить 3
розділи, що регламентують порядок дій від подання заяви здобувачем вищої освіти до
прийняття рішення про можливість/неможливість визнання результатів навчання.
УХВАЛИЛИ: С х в а л и т и
і
рекомендувати ректорові університету
для з а т в е р д ж е н н я Порядок визнання у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського результатів навчання, здобутих шляхом
неформальної та/або інформальної освіти.

Проректор з наукової роботи проф. Коломієць А.М. здійснила порівняльний аналіз
наукових публікацій викладачів кафедр університету в наукових базах й ознайомила
з ним членів ученої ради задля активізації публікаційної активності викладачів
університету.
Також вчена рада розглянула низку поточних питань:
Про внесення змін до Графіку освітнього процесу студентів денної форми навчання
на 2-е півріччя 2021-2022 навчального року
Про внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних планів
здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавра 2018 року набору
Про затвердження Графіків освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік для
студентів денної, заочної форм навчання ступеня вищої освіти бакалавра, магістра
Про затвердження Графіків освітнього процесу на 2022-2023 навчальний рік для
аспірантів 1-го і 2-го років денної і заочної форм навчання
Про видачу диплому доктора філософії 3-го освітньо-наукового рівня з галузі знань
10 Природничі науки, за спеціальністю 103 Науки про Землю КОПТЄВІЙ Тетяні Сергіївні
у зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022
року №320 про присудження ступеня доктора філософії
Про рекомендацію до друку
УХВАЛИЛИ:
І. Схвалити і рекомендувати ректорові університету внести зміни до Графіку
освітнього процесу студентів денної форми навчання на 2-е півріччя 2021-2022
навчального року у зв’язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента
України №64/2022, листа МОН України від 25.02.2022р. № 1/3277-22 «Про організацію
освітнього процесу»; наказу Педуніверситету від 25.02.2022р. №35 од «Про організацію
освітнього процесу»:
1. Перенести два тижні літніх канікул для здобувачів вищої освіти денної форми
навчання на період з 28.02.2022р. по 11.03.2022р.
2. Тривалість 2-го півріччя 2021-2022 н.р. (теоретичне навчання, екзаменаційна сесія,
атестація, перескладання та повторне вивчення відповідних освітніх компонентів)
продовжити до 15.07.2022р.
ІІ. Схвалити і рекомендувати ректорові університету внести зміни до освітньопрофесійних програм та навчальних планів здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти
бакалавра 2018 року набору у зв’язку з неможливістю завершити написання дипломної
роботи через воєнний стан в Україні :
1. Факультет фізики, математики і комп’ютерних наук
1.1. Освітньо-професійна програма Математика галузі знань 11 Математика та
статистика спеціальності 111 Математика:
змінити форму атестації здобувачів вищої освіти СВО бакалавра «захист
дипломної роботи» на складання комплексного екзамену з математичного аналізу,
диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики.
2.Факультет права, публічного управління та адміністрування
2.1.Освітньо-професійна програма Публічне управління та адміністрування галузі
знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління
та адміністрування:
змінити форму атестації здобувачів вищої освіти СВО бакалавра «захист дипломної
роботи» на складання екзамену «публічна служба та організаційно-правові засади
державної влади в Україні»,

переддипломну практику у 8-ому семестрі замінити на практику в органах
публічної влади зі збереженням кількості кредитів за денною та заочною формами
навчання.
ІІІ. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити Графіки освітнього
процесу на 2022-2023 навчальний рік для студентів денної, заочної форм
навчання ступеня вищої освіти бакалавра, магістра
ІУ. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити Графіки освітнього
процесу на 2022-2023 навчальний рік для аспірантів 1-го і 2-го років денної і
заочної форм навчання.
У. Рекомендувати ректорові університету видати диплом доктора філософії 3-го
освітньо-наукового рівня з галузі знань 10 Природничі науки, за спеціальністю 103
Науки про Землю КОПТЄВІЙ Тетяні Сергіївні у зв’язку із набранням чинності наказу
Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022р. №320 про присудження ступеня
доктора філософії.
УІ. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №10
від 18.04.2022р.) р е к о м е н д у в а т и до д р у к у :
- монографію АДАМЧУКА Вадима Віталійовича «Програмування тренувального
процесу спортсменів у легкоатлетичному багатоборстві на етапі безпосередньої
підготовки до змагань»;
- монографію ВІЗНЮК Інесси Миколаївни, ДОЛИННОГО Сергія Сергійовича,
ПОЛІЩУК Анни Сергіївни «Agile-ретроспективи деструктивних чинників внутрішньої
конфліктності педагогів у ЗВО»;
- навчальний посібник ХУДОЯРОВОЇ Ольги Степанівни «Аналітична хімія.
Кількісний аналіз»;
- збірник матеріалів Регіональної студентської науково-практичної конференції
«Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку» - Випуск 4 (2022 рік);
з а т в е р д и т и освітню програму підвищення кваліфікації тренерів вищої
категорії дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл олімпійського резерву (СДЮШОР), шкіл вищої спортивної майстерності
(ШВСМ), спортивних клубів різної форми власності «Спортивні тренери (вищий рівень)»
/ Укладач програми – проф. Костюкевич Віктор Митрофанович.
Голова вченої ради
Учений секретар
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