На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського (протокол №10 від 16 лютого 2022р.) розглядалися такі
питання:
1. Аналіз успішності навчання здобувачів вищої освіти за результатами зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року
2. Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії у ВДПУ,
затверджених 20.01.2022р. №14од
Про зміни ліміту стипендіатів на ІІ-е півріччя 2021-2022 навчального року
3. Про створення підготовчого відділення у Педуніверситеті та результати його
роботи
4. Присвоєння вченого звання доцента кафедри кандидатам наук
5. Про виділення Раді студентського самоврядування коштів від отриманих
Педуніверситетом за освітні послуги у 2021-2022 навчальному році
Поточні питання
Перший проректор з науково-педагогічної роботи кандидат історичних наук, доц.
Гусєв С.О. проаналізував успішність навчання здобувачів вищої освіти за
результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року
В обговоренні питання брали участь: декан факультету філології й журналістики
імені Михайла Стельмаха, доктор філол. наук, проф. Завальнюк І.Я., яка зауважила на
мотивації студентів ІІІ курсу до ретельного опанування дисциплін мовного циклу; зав.
кафедри алгебри і методики навчання математики, канд. пед. наук, доц. Коношевський
О.Л., який повідомив членів вченої ради про урізноманітнення форм освітньої діяльності
здобувачів СВО в умовах змішаного навчання; заст. декана ф-ту іноземних мов, канд.
філол. наук, доц. Мельник Т.М., яка акцентувала на необхідності офлайн-освіти для
студентів філологічних спеціальностей; керівник Центру внутрішньої системи
забезпечення якості освіти, канд. пед. наук, доц. кафедри педагогіки, професійної освіти
та управління освітніми закладами Губіна С.І., яка поінформувала присутніх про роботу
Центру ВСЗЯО.
УХВАЛИЛИ: Заслухавши та обговоривши доповідь першого проректора з науковопедагогічної роботи доц. Гусєва С.О. вчена рада відмічає, що зимова заліковоекзаменаційна сесія 2021-22 н.р. була організована в дистанційному режимі і проведена
відповідно до чинних нормативних вимог. Навчальні плани та програми виконані в
повному обсязі. Усі заліки і екзамени відбувалися за розкладом, документація, загалом,
оформлювалася належним чином.
За результатами складених заліків та екзаменів абсолютна успішність здобувачів
вищої освіти ступенів бакалавра, магістра денної форми навчання становить 92,9%,
заочної – 97,8%. Якісний показних – 46,3% на денній формі та 60,7% на заочній формі
навчання.
Вчена рада відмічає високу абсолютну успішність на денній формі на факультетах:
іноземних мов (96,4%), природничо-географічному (96,1%) та в навчально-науковому
інституті педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації (96,0%). Нижчий
абсолютний показник серед студентів факультетів: права, публічного управління та
адміністрування (83,3%), дошкільної і початкової освіти ім.В.Волошиної та мистецтв і
художньо-освітніх технологій (по 89,3%). Високий якісний показник навчання мають
здобувачі освіти навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації (55,6%) та факультету мистецтв і художньо-освітніх
технологій (50,7%). Порівняно низький відсоток студентів, які склали сесію на
«відмінно», «дуже добре» та «добре» на факультетах філології й журналістики
ім.М.Стельмаха (41,6%) та математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій (42,4%).
На усіх інших факультетах абсолютна успішність понад 90%, але якісний показник дещо
нижчий за 50%.

Зберігається висока частка відмінників – 11,5% від контингенту (466 осіб). Частка
студентів, які мають академічну неуспішність – 6,5% від контингенту (263 особи), що
менше проти минулого року.
Загалом, аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021–22 н.р.
показав відповідність основних показників щодо абсолютної успішності здобувачів вищої
освіти у навчанні та потребу у покращенні показників якості навчання.
Виходячи з вище зазначеного, вчена рада Педуніверситету ухвалює:
1. Інформацію першого проректора з науково-педагогічної роботи про результати
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021–22 н.р. взяти до відома.
2. Деканам факультетів, директору інституту:
2.1. Розробити заходи з усунення недоліків у питаннях організації освітнього
процесу, в тому числі в умовах дистанційного навчання, з метою забезпечення
відповідних інтегрованих показників.
Термін: 01.03.2022 р.
2.2. Забезпечити належну організацію та здійснювати постійний контроль щодо
повторного вивчення освітніх компонентів студентами, які під час сесії отримали
незадовільні оцінки з окремих освітніх компонентів.
Термін: протягом другого півріччя 2021–22 н.р.
2.3. Організувати перевірку стану оформлення заліково-екзаменаційної
документації та внесення даних до АСУ «Деканат» за підсумками зимової заліковоекзаменаційної сесії 2021–22 н.р.
Термін: до 01.03..2022 р.
2.4. Результати складання заліків та екзаменів, рейтинги успішності студентів та
списки академборжників оприлюднити на сайтах факультетів/інституту, інформаційних
стендах.
Термін: до 25.02.2022 р.
2.5. Забезпечити організацію перезарахування освітніх здобутків студентів
відповідно до Процедури визнання результатів навчання, отриманих під час навчання за
іншими освітніми програмами у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського чи в інших закладах вищої освіти, у неформальній освіті,
та трансфер кредитів ЄКТС.
Термін: постійно
2.6.Сприяти міжнародній та внутрішній академічній мобільності здобувачів вищої
освіти.
Термін: постійно
3. Завідувачам кафедр:
3.1. Спільно з гарантами освітніх програм здійснювати контроль за своєчасною
підготовкою, оновленням та затвердженням у встановленому порядку навчальних
програм, робочих навчальних програм, силабусів освітніх дисциплін, практик із
залученням здобувачів вищої освіти, випускників та роботодавців.
Термін: до початку освітнього періоду.
3.2. Спільно з відповідальними за цифровий розвиток кафедр забезпечити контроль
за оновленням освітнього контенту на платформі дистанційного навчання
LMS
Collaborator.
Термін: протягом освітнього періоду.
3.3. На засіданнях кафедр періодично заслуховувати звіти науково-педагогічних та
педагогічних працівників щодо якості навчання за результатами поточного контролю.
Термін: протягом освітнього періоду.
3.4. Забезпечити контроль за якістю організації вивчення окремих навчальних
дисциплін іноземною мовою у ІІ півріччі 2021-22 н.р.
Термін: протягом семестру.
4. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам:

4.1. Вдосконалювати технології дистанційного навчання.
Термін: постійно.
4.2. Створювати і постійно оновлювати контент освітніх компонентів для
дистанційного навчання.
Термін: протягом освітнього періоду.
4.3. Ознайомлювати студентів з формами підсумкового контролю, змістом завдань
попереднього освітнього періоду з дисциплін, які викладаються, та критеріями
оцінювання набутих компетентностей.
Термін: на початку освітнього періоду.
4.4. Після кожного заліку/екзамену здійснювати аналіз співвідношення результатів
навчання та обраних методів викладання і вносити відповідні корективи у наступному
освітньому періоді.
Термін: після завершення семестрового контролю.
4.5. Постійно вдосконалювати зміст та форми освітньої діяльності, активно
залучати здобувачів вищої освіти до наукових конкурсів, проектів, грандів, стартапів.
Термін: постійно.
4.6. Розвивати практику підвищення кваліфікації (стажування) як у
Педуніверситеті, так і у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти і наукових установах, в
т.ч. дистанційно.
Термін: постійно.
5. Начальнику навчально-методичного відділу (Гонтар Т.Ф.):
5.1. Забезпечити методичний супровід розробки гнучких індивідуальних освітніх
траєкторій через організацію вивчення дисциплін вільного вибору, академічну мобільність
та трансфер кредитів.
Термін: постійно.
5.2. Підготувати матеріали щодо результатів семестрового оцінювання та рейтинги
студентів за успішністю для розміщення на офіційному веб-сайті Педуніверситету.
Термін: до 18.02.2022 р.
5.3. Спільно з Центром внутрішньої системи забезпечення якості освіти (Губіна
С.І.) забезпечити поточний моніторинг якості освіти у другому півріччі 2021–22 н.р. з
використанням цифрових технологій.
Термін: березень–травень 2022 р.
6. Керівникові Центру внутрішньої системи забезпечення якості освіти (Губіна С.І.)
організувати щотижневі контрольні заходи з використанням ІТ-форм контролю у
магістрів спеціальностей, які складають, ЄДКІ («Крок») та бакалаврів, які складають
ЄВІ/ЄФВВ.
Термін: протягом семестру.
7. Керівникові Медіа-центру (Добжанська М.Є.) висвітлювати здобутки в освітній
діяльності шляхом розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті Педуніверситету, в
засобах масової інформації та соціальних мережах.
Термін: постійно.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи доц.Гусєва С.О.
Про внесення змін до Правил призначення і виплати стипендії у ВДПУ,
затверджених 20.01.2022р. №14од
проінформував перший проректор з науковопедагогічної роботи канд. істор. наук, доц. Гусєв С.О.
УХВАЛИЛИ: С х в а л и т и і рекомендувати ректору університету затвердити
зміни до Правил призначення і виплати стипендій у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, затверджених наказом від

20.01.2022 р. №14 од: в другому реченні абзацу 18 пункту 2.2 розділу 2 слова і цифри «(у
діапазоні від 35 до 40)» замінити словами і цифрами «(у діапазоні від 40 до 45)».
Про зміни у визначенні ліміту стипендіатів на ІІ-е півріччя 2021-2022
навчального року проінформував перший проректор з науково-педагогічної роботи канд.
істор. наук, доц. Гусєв С.О.
УХВАЛИЛИ:
З урахуванням обсягу видатків на стипендіальне забезпечення,
затверджених Педуніверситету у встановленому порядку на січень-червень 2022 року за
КПК 2201190 встановити загальний ліміт стипендіатів на ІІ півріччя 2021-22 н.р. в обсязі
40%, ліміт стипендіатів, яким призначається академічна стипендія за особливі успіхи у
навчанні – 20% для усіх факультетів/інституту, курсів та спеціальностей (предметних
спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм).
Члени вченої ради заслухали інформацію завідувачки підготовчого відділення
Улиської І.В. про створення підготовчого відділення у Педуніверситеті та результати
його роботи. Інформацію завідувачки підготовчого відділення у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського про результати
роботи відділення в з я л и д о в і д о м а .
Про присвоєння вченого звання доцента кафедри кандидатам наук інформувала
вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ Колядич Ю.В.,
Солов’я В.В., Ходаніцької О.О., Щепотіної Н.Ю. щодо присвоєння вченого звання
доцента кафедри: заяву, список публікацій, довідку про стаж роботи у закладах вищої
освіти, копії диплома кандидата наук, свідоцтва про стажування.
В обговоренні питання брали участь голова вченої ради, доктор пед. наук, проф.
Лазаренко Н.І., заст. голови вченої ради, декан історичного факультету, проф. Зінько
Ю.А., які зауважили на значному досвіді викладацької роботи, науково-дослідній й
громадській активності претендентів на присвоєння вченого звання, авторитеті серед
викладачів і студентів університету.
Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: проф.
Паламарчук О.М., проф. Ковтонюк М.М., головного бухгалтера Візнюка О.М.
Голова лічильної комісії проф. Паламарчук О.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 доцента кафедри методики навчання іноземних мов кандидату філологічних наук
КОЛЯДИЧ Юлії Володимирівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки
життєдіяльності кандидату педагогічних наук СОЛОВ’Ю Віктору Володимировичу.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри біології кандидату сільськогосподарських наук ХОДАНІЦЬКІЙ
Олені Олександрівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри теорії і методики спорту кандидату наук з фізичного виховання і
спорту ЩЕПОТІНІЙ Наталі Юріївні.
Також члени вченої ради університету заслухали питання про виділення Раді
студентського самоврядування коштів від отриманих Педуніверситетом за освітні
послуги у 2021-2022 навчальному році. Інформувала голова Ради студентського

самоврядування університету, студентка факультету дошкільної і початкової освіти імені
Валентини Волошиної Колногозюк В.О.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати ректорові університету виділити у 2022 році на
потреби Ради студентського самоврядування Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського кошти у розмірі 0,5% від отриманих
Педуніверситетом за освітні послуги у 2021-2022 навчальному році.
Вчена рада університету розглянула низку поточних питань.
УХВАЛИЛИ: 1. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити:
- Положення про науково-дослідну лабораторію «Центр дослідження повсякдення»;
- Положення про навчально-методичну лабораторію «Inspiration club»;
- Положення про навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля;
- Положення про лабораторію гри та іграшки.
2. Рекомендувати ректорові створити з 01.03.2022р. на громадських засадах
лабораторії: науково-дослідну лабораторію «Центр дослідження повсякдення» у складі
історичного факультету; навчально-наукову лабораторію з етнології Поділля у складі
історичного факультету; навчально-методичну лабораторію «Inspiration club» у складі
історичного факультету; лабораторію гри та іграшки у складі факультету дошкільної і
початкової освіти імені Валентини Волошиної.
3. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №8 від 14.02.2022р.)
рекомендували до друку монографію ВОЙТЕНКО С.М. Засоби регуляції спільної
діяльності спортивних команд; навчально-методичний посібник ЗАХАРЧЕНКО Н.В.
Дискретна математика.
4. У зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України від
01.02.2022р. № 89 про присудження ступеня доктора філософії рекомендувати ректору
університету видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового рівня: з
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія
БЕССАРАБІ Олені Юріївні; з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103
Науки про Землю ДІДУРІ Руслані Володимирівні.
Голова вченої ради
проф. Лазаренко Н.І.
Учений секретар
проф. ВДПУ Лапшина І.М.

