На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 22 червня 2022р. (протокол №14) розглядали такі питання:
1. Звіти голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів ступеня вищої освіти
бакалавра
2. Присвоєння вченого звання доцента кафедри кандидатам наук
3. Про роботу відділу освітніх інновацій «Освітній хаб «NotBox»
Члени вченої ради ознайомилися із звітами голів екзаменаційних комісій з атестації
здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра, зокрема звітували:
- Шевчук Оксана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, голова ЕК
спеціальності 014 Середня освіта (Біологія, здоров’я людини), заочна форма
навчання; 091 Біологія, заочна форма навчання;
- Лісниченко Алла Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, голова
ЕК спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), заочна форма
навчання;
- Імбер Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, голова ЕК
спеціальності 012 Дошкільна освіта (на основі молодшого спеціаліста), заочна
форма навчання; 013 Початкова освіта (на основі молодшого спеціаліста), заочна
форма навчання.
УХВАЛИЛИ: Звіти голів ЕК з атестації здобувачів СВО бакалавра взяти до відома
й організувати обговорення результатів атестації на засіданнях кафедр та вчених рад
факультетів й інституту.
Учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М. поінформувала про присвоєння вченого
звання доцента кафедри кандидатам наук. На засідання вченої ради університету подано
документи атестаційних справ Крикливого Р.Д., Куцак Л.В., Туржанської О.С. щодо
присвоєння вченого звання доцента кафедри: заяву, список публікацій, довідку про стаж
роботи у закладах вищої освіти, копію диплома кандидата наук, свідоцтва про
стажування, свідоцтва про рівень володіння іноземною мовою.
УХВАЛИЛИ: Внести прізвища КРИКЛИВОГО Р.Д., КУЦАК Л.В., ТУРЖАНСЬКОЇ
О.С. в бюлетені для таємного голосування. Для проведення таємного голосування обрали
лічильну комісію у складі: проф. Акімової О.В., доц. Стефанкова Л.І., доц. Демченко О.П.
Голова лічильної комісії доц. Стефанков Л.І. доповів 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 хімії та методики навчання хімії кандидату технічних наук
КРИКЛИВОМУ Ростиславу Дмитровичу.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидату
педагогічних наук КУЦАК Ларисі Вікторівні.
Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри математики та інформатики кандидату педагогічних наук
ТУРЖАНСЬКІЙ Оксані Степанівні.
Керівник відділу освітніх інновацій канд. пед. наук Дрозд Т.М. поінформувала
членів вченої ради про роботу відділу освітніх інновацій «Освітній хаб «NotBox».
В обговоренні питання брали участь проректор з наукової роботи проф. Коломієць
А.М., голова вченої ради університету проф. Лазаренко Н.І., які зауважили на активній
просвітницькій та профорієнтаційній роботі відділу та його керівника Дрозд Т.М.,
висловили пропозиції щодо збереження активності діяльності відділу за умови офлайннавчання студентів університету.

На засіданні вченої ради також було розглянуто поточні питання:
- Про рекомендацію до друку наукових і навчальних праць викладачів
- Про схвалення Положень:
- Положення про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора
наук у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського;
- Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої вченої ради у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;
- Положення про планування та облік роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського;
- Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного
іспиту для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- Про схвалення переліків загальноуніверситетських навчальних дисциплін циклів
загальної та професійної підготовки для студентів ступенів вищої освіти бакалавра,
магістра 2022 року набору;
- Про внесення змін до освітньо-професійних програм та навчальних планів студентів
ступеня вищої освіти бакалавра 2019, 2020, 2021 років набору;
- Про внесення змін до освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології в
управлінні та навчанні)» та навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 015
Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 2019 року набору;
- Про внесення змін до ОПП і навчального плану підготовки бакалавра фізичної терапії,
ерготерапії за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для студентів 2019, 2020
років набору
- Про схвалення освітньо-професійної програми «Право» галузі знань 08 «Право»,
спеціальності 081 «Право», ступеня вищої освіти магістра для студентів 2022 року набору
- Про включення до переліку вибіркових навчальних дисциплін дисципліни «Польська
мова: початковий курс» циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти бакалавра
2022 року набору
- Про визначення рецензентів для здійснення експертизи докторської дисертації ШВЕЦЬ
Олени Анатоліївни
- Про визначення ліміту стипендіатів на липень-грудень 2022 року
- Про визнання результатів інформальної освіти (самоосвіти) науково-педагогічних
працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського як підвищення кваліфікації
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №12 від
20.06.2022р.) р е к о м е н д у в а т и д о д р у к у : збірники наукових праць:
- фаховий збірник наукових праць (категорія «Б») «Фізична культура, спорт та
здоров’я нації». Вип. №13 (32), 2022;
- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Історія. Випуск 40, 2022;
- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. № 70, 2022;
- Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). Вип. 34, 2022;
- Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Національне та
міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку». Вінниця, 2022;

- Збірник наукових праць колективу авторів кафедри біології «Актуальні питання
сучасної біологічної науки та методики її викладання». Вінниця, 2022;
- Збірник наукових праць XIV Всеукраїнської студентської науково-практичної
конференції «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному
суспільстві»;
навчально-методичний посібник:
Городенська І. В., Кухар Н. І. Українська мова (за професійним спрямуванням).
Навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра.
Вінниця, 2022.
2. С х в а л и т и і рекомендувати ректорові університету для затвердження:
- Положення про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора
наук у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського;
- Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої вченої ради у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського;
- Положення про планування та облік роботи педагогічних і науково-педагогічних
працівників Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського;
- Положення про порядок проведення об’єктивного структурованого клінічного
іспиту для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
3. С х в а л и т и і рекомендувати ректорові університету для затвердження
переліки загальноуніверситетських навчальних дисциплін циклів загальної та професійної
підготовки для студентів ступенів вищої освіти бакалавра, магістра 2022 року набору:
1. Ступінь вищої освіти бакалавра цикл загальної підготовки:
1.1. Українська мова (за професійним спілкуванням) 3 кредити ЄКТС, 90 годин,
42 години аудиторних (18 годин лекцій, 24 години практичних занять), 48 годин
самостійної роботи, залік.
1.2. Історія і культура України 4 кредити ЄКТС, 120 годин, 64 години
аудиторних (24 години лекцій, 40 годин практичних занять), 56 годин самостійної роботи,
залік.
1.3. Філософія 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 42 години аудиторних (18 годин лекцій,
24 години практичних занять), 48 годин самостійної роботи, залік.
1.4. Іноземна мова для професійного спілкування 9 кредитів ЄКТС, 270 годин,
144 години аудиторних практичних занять (1-й семестр 2 кредити ЄКТС, 2-й семестр 2
кредити ЄКТС, 3-й семестр 2 кредити ЄКТС, 4-й семестр 3 кредити ЄКТС), 126 годин
самостійної роботи, 2-й семестр залік, 4-й семестр екзамен.
1.5. Правознавство 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 42 години аудиторних (18 годин
лекцій, 24 години практичних занять), 48 годин самостійної роботи, залік.
2. Ступінь вищої освіти бакалавра цикл професійної підготовки для спеціальностей
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за
спеціалізаціями), 017 Фізична культура і спорт та непедагогічними спеціальностями за
освітніми програмами з яких присвоюється професійна кваліфікація вчителя, викладача:
2.1. Психологія 6 кредитів ЄКТС, 180 годин, 84 години аудиторних (42 години
лекцій, 12 годин лабораторних занять, 30 годин практичних занять), 96 годин самостійної
роботи, заліки:
- загальна психологія 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин аудиторних (14 годин
лекцій, 4 години лабораторних занять, 10 годин практичних занять), 32 години
самостійної роботи, залік;

- вікова і педагогічна психологія 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин аудиторних
(14 годин лекцій, 4 години лабораторних занять, 10 годин практичних занять), 32 години
самостійної роботи, залік;
- соціальна психологія 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин аудиторних (14 годин
лекцій, 4 години лабораторних занять, 10 годин практичних занять), 32 години
самостійної роботи, залік.
2.2. Педагогіка 9 кредитів ЄКТС, 270 годин, 126 годин аудиторних (42 години
лекцій, 12 годин лабораторних занять, 72 години практичних занять), 144 години
самостійної роботи, екзамен, заліки:
- педагогіка 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 42 години аудиторних (14 годин лекцій, 6
годин лабораторних занять, 22 години практичних занять), 48 годин самостійної роботи,
екзамен;
- історія педагогіки 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин аудиторних (14 годин
лекцій, 14 годин практичних занять), 32 години самостійної роботи, залік;
- методика виховної роботи 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин аудиторних (6
годин лекцій, 22 години практичних занять), 32 години самостійної роботи, залік;
- основи педагогічної майстерності 2 кредити ЄКТС, 60 годин, 28 годин
аудиторних (8 годин лекцій, 6годин лабораторних занять, 14 годин практичних занять), 32
години самостійної роботи, залік.
2.3. Вікова фізіологія і основи медичних знань 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 42
години аудиторних (18 годин лекцій, 24 години лабораторних занять), 48 годин
самостійної роботи, залік.
2.4. Комп'ютерно орієнтовані технології в професійній діяльності 4 кредити
ЄКТС, 120 годин, 56 годин аудиторних (16 годин лекцій, 40 годин лабораторних занять),
64 години самостійної роботи, залік.
2.5. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 кредити ЄКТС, 90
годин, 42 години аудиторних (14 годин лекцій, 14 годин практичних занять, 14 годин
лабораторних занять), 48 годин самостійної роботи, залік.
3. Ступінь вищої освіти бакалавра цикл професійної підготовки для усіх освітніх
програм, за якими не присвоюється професійна кваліфікація вчителя, викладача:
3.1. Психологія 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 42 години аудиторних (20 годин
лекцій, 22 години практичних занять), 48 годин самостійної роботи, залік.
3.2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 кредити ЄКТС, 90
годин, 42 години аудиторних (14 годин лекцій, 14 годин практичних занять, 14 годин
лабораторних занять), 48 годин самостійної роботи, залік.
3.3. Комп'ютерно орієнтовані технології в професійній діяльності фахівця 4
кредити ЄКТС, 120 годин, 56 годин аудиторних (16 годин лекцій, 40 годин лабораторних
занять), 64 години самостійної роботи, залік.
4. Ступінь вищої освіти магістра цикл загальної підготовки:
4.1. Філософія науки 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 30 годин аудиторних (16 годин
лекцій, 14 годин практичних занять), 60 годин самостійної роботи, залік.
4.2. Іноземна мова для академічного спілкування 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 30
годин аудиторних практичних занять, 60 годин самостійної роботи, залік.
4.3. Цивільний захист 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 18 годин аудиторних (6 годин
лекцій, 12 годин практичних занять), 72 години самостійної роботи, залік.
5. Ступінь вищої освіти магістра цикл професійної підготовки:
5.1. Методологія і методика наукових досліджень 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 30
годин аудиторних (12 годин лекцій, 18 годин практичних занять), 60 годин самостійної
роботи, залік.
5.2. Цифрові технології наукових досліджень 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 30
годин аудиторних (10 годин лекцій, 20 годин лабораторних занять), 60 годин самостійної
роботи, залік.

4. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити зміни до освітньопрофесійних програм та навчальних планів студентів ступеня вищої освіти бакалавра
2019, 2020, 2021 років набору:
1. Зменшити кількість аудиторних годин на 1 кредит ЄКТС з вибіркових
навчальних дисциплін циклу професійної підготовки з 16 годин до 12 годин без зміни
кількості кредитів ЄКТС, загальної кількості годин та форми семестрового контролю в
навчальних планах ступеня вищої освіти бакалавра усіх освітніх програм, за якими
провадиться освітня діяльність у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського:
1.1. 2019 року набору в 7, 8-му семестрах.
1.2. 2020 року набору в 5, 6, 7, 8-му семестрах.
1.3. 2021 року набору в 3, 4, 5, 6, 7, 8-му семестрах.
2. Змінити вибіркову навчальну дисципліну циклу професійної підготовки
«Організація позакласної роботи на уроках української мови і літератури» на
«Коцюбинськознавство» в освітньо-професійних програмах: Середня освіта. Українська
мова і література, англійська мова та Філологія. Українська мова та література. Середня
освіта. Мова та література (польська) ступеня вищої освіти бакалавра студентів 2020, 2021
років набору без зміни кількості кредитів ЄКТС, загальної кількості годин та форми
семестрового контролю.
5. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити зміни до освітньої
програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні)»
та навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта
(Комп’ютерні технології) 2019 року набору:
назву екзамену атестації здобувачів вищої освіти «Методика навчання інформатики
та інформаційних технологій, педагогіка» замінити на «Комплексний екзамен з
педагогіки, методики професійного навчання, методики навчання інформатики та
інформаційних технологій».
6. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити зміни до освітньопрофесійних програм та навчальних планів:
1. Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 2019 року набору: змінити форму атестації здобувачів
вищої освіти з «Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» та практичноорієнтований іспит» на «Єдиний державний кваліфікаційний іспит».
2. Навчальний план підготовки бакалавра фізичної терапії, ерготерапії за освітньопрофесійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» 2019 року набору : змінити форму атестації здобувачів вищої освіти з
«Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» та практично-орієнтований іспит» на
«Єдиний державний кваліфікаційний іспит».
3. Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю
227 «Фізична терапія, ерготерапія» 2020 року набору: змінити форму атестації здобувачів
вищої освіти з «Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» та практичноорієнтований іспит» на «Єдиний державний кваліфікаційний іспит».
4. Навчальний план підготовки бакалавра фізичної терапії, ерготерапії за освітньопрофесійною програмою «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» 2020 року набору : змінити форму атестації здобувачів вищої освіти з

«Кваліфікаційний тестовий державний іспит «Крок» та практично-орієнтований іспит» на
«Єдиний державний кваліфікаційний іспит».
7. Схвалити і рекомендувати ректору університету затвердити освітньо-професійну
програму «Право» галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», ступеня вищої
освіти магістра для студентів 2022 року набору.
8. Рекомендувати ректору університету внести до переліку загальноуніверситетських
вибіркових навчальних дисциплін дисципліну «Польська мова: початковий курс»
циклу загальної підготовки для здобувачів вищої освіти бакалавра 2022 року набору.
9. Рекомендувати ректорові університету здійснити експертизу наукової новизни,
теоретичного та практичного значення результатів дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні засади підготовки
майбутніх фахівців у дизайнерських школах Німеччини»
ШВЕЦЬ Олени
Анатоліївни, докторантки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського зі спеціальності 13.00.04
«Теорія та методика професійної освіти», на фаховому семінарі кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами.
Враховуючи тематику досліджень науковців університету, призначити головою
фахового семінару доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами Акімову Ольгу Вікторівну;
рецензентами:
- дійсного члена НАПН України, доктора пед. наук, проф. Гуревича Романа
Семеновича, директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації;
- доктора пед. наук, професора Акімову Ольгу Вікторівну, завідувача кафедри
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
- доктора пед. наук, професора Бойчука Віталія Миколайовича, професора кафедри
інноваційних та інформаційних технологій в освіті.
10. До остаточного отримання розпису асигнувань державного бюджету на липеньгрудень 2022 року по КПК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам
(курсантам) вищих навчальних закладів» залишити загальний ліміт стипендіатів на
липень-грудень 2022 року 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).
11. Визнати і рекомендувати ректорові університету затвердити результати
інформальної освіти (самоосвіти) науково-педагогічних працівників Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського як підвищення
кваліфікації згідно з додатком.
Голова вченої ради
Учений секретар

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

