На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 21 квітня 2021р. (протокол №12) розглянуто такі питання:
1. Про роботу кафедр факультету фізичного виховання і спорту щодо
підготовки фахівців за заочною формою навчання
2. Профорієнтаційна робота колективу факультету математики, фізики і
комп’ютерних наук щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році
3. Присвоєння вчених звань:
- професора кафедри математики та інформатики доктору педагогічних наук
Ковтонюк Мар′яні Михайлівні;
- професора кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії доктору
педагогічних наук Сільвейстру Анатолію Миколайовичу;
- доцента кафедри біології кандидату біологічних наук Голуновій Людмилі
Андріївні;
- доцента кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти кандидату
педагогічних наук Шикиринській Оксані Анатоліївні;
- доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидату
педагогічних наук Люльчак Світлані Юріївні;
- доцента кафедри хімії та методики навчання хімії кандидату педагогічних наук
Блажко Аліні Віталіївні
Поточні питання
Голова комісії вченої ради к. ф.-м. н., доц. Подолянчук С.В. поінформував про
роботу кафедр факультету фізичного виховання і спорту щодо підготовки фахівців
за заочною формою навчання.
В обговоренні питання брали участь перший проректор з навчально-педагогічної
роботи к.і.н., доц.. Гусєв С.О., декан факультету фізичного виховання і спорту докт. н. з ф.
в. с., доц. Асаулюк І.О.
Вчена рада університету ухвалила:
Заслухавши і обговоривши інформацію голови комісії вченої ради університету,
декана факультету математики, фізики і комп’ютерних наук, доц. Подолянчука С.В. про
підготовку фахівців за заочною формою навчання на факультеті фізичного виховання і
спорту, вчена рада Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського відзначає, що факультет фізичного виховання і спорту 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 та найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки;
оновлення і змісту навчання з метою інтеграції у світовий освітній і науковий
простір;
поліпшення кадрового забезпечення;
створення матеріально-технічних умов, необхідних для надання якісної освіти
майбутнім фахівцям;
розширення та зміцнення науково-інформаційної бази факультету з метою
модернізації підготовки студентів за заочною формою навчання.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Роботу кафедр факультету фізичного виховання і спорту щодо забезпечення
якісної підготовки майбутніх фахівців за заочною формою навчання схвалити.
2. Декану факультету доценту Асаулюк І.О., завідувачам кафедр факультету:

2.1.
Обговорити результати розгляду питання щодо підготовки фахівців за
заочною формою навчання вченою радою університету на засіданнях вченої ради
факультету і кафедр.
Термін виконання: травень 2021 р.
2.2.
Забезпечити системну роботу та уніфікувати підходи щодо підготовки та
(або) оновлення навчально-методичних матеріалів, приведення їх у відповідність до
запитів здобувачів вищої освіти.
Термін виконання: постійно
2.3.
Синхронізувати розробку нормативного та навчального-методичного
забезпечення з концепцією Нової української школи, зорієнтувавши систему підготовки
майбутніх фахівців на реалізацію компетентнісного підходу.
Термін виконання: постійно
2.4. Осучаснити джерельну базу навчально-методичних матеріалів відповідно до
вимог нормативних документів та основних тенденцій розвитку освітньої галузі.
Термін виконання: червень 2021 р.
2.5. Впроваджувати нові форми профорієнтаційної роботи серед майбутніх
студентів-заочників, активізувати зусилля щодо залучення молоді до спортивно-масових
та фізкультурно-оздоровчих заходів, навчально-тренувальних занять у спортивних секціях
тощо.
Термін виконання: червень 2021 р.
3.
Директору інституту, деканам факультетів, завідувачам кафедр:
3.1. 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
3.2 Своєчасно вносити зміни в організацію освітнього процесу, які спрямовані на
покращення змісту самостійної та індивідуальної роботи студентів-заочників, надання
цим видам роботи пошуково-дослідницького характеру.
Термін виконання: на початок освітнього періоду
3.3. 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
3.4. Скоригувати форми і методи проведення профорієнтаційної роботи для
майбутніх студентів-заочників з урахуванням особливостей спеціальностей та освітніх
програм.
Термін виконання: постійно
4.
Науково-педагогічним працівникам:
4.1. Активно впроваджувати технології дистанційного навчання при організації
освітнього процесу студентів, які навчаються за заочною формою.
Термін виконання: постійно
4.2.
Ознайомлювати студентів з формами підсумкового контролю, змістом
завдань та критеріями оцінювання.
Термін виконання: на початку освітнього періоду.
4.3.
Після кожного екзамену / заліку здійснювати аналіз співвідношення
результатів навчання та обраних методів викладання з подальшим внесенням відповідних
коректив.
Термін виконання: після завершення семестрового
контролю

Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи доцента Гусєва С.О.
Завідувачі кафедр математики та інформатики (проф. Ковтонюк М.М.), алгебри і
методики навчання математики (доц. Коношевський О.Л.) поінформували про
профорієнтаційну роботу колективу факультету математики, фізики і комп’ютерних
наук щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році
Інформацію завідувачів кафедр факультету математики, фізики і комп’ютерних наук
щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році в з я т о д о в і д о м а .
Вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М. доповіла про проведення процедури
присвоєння вчених звань. На засідання вченої ради подано документи атестаційних
справ Ковтонюк М.М., Сільвейстра А.М., Блажко А.В., Голунової Л.А., Люльчак С.Ю.,
Шикирінської О.А. 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 брали участь доктор пед. наук, професор, директор
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації, акад. Гуревич Р.С., декан факультету математики, фізики і комп’ютерних
наук, канд. фіз.-мат. наук, доц. Подолянчук С.В., доктор біолог. наук, проф. кафедри
біології Кур’ята В.Г., декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені
Валентини Волошиної, канд. пед. наук, доц. Кіт Г.Г., канд. пед. наук, доцент, завідувач
кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Старовойт Л.В., канд.
пед. наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Кобися В.М., ректор університету, доктор педагогічних наук, проф. Лазаренко Н.І., які
зауважили на досвіді викладацької роботи і громадській активності претендентів на
присвоєння вчених звань.
Ухвалили внести прізвища КОВТОНЮК М.М., СІЛЬВЕЙСТРА А.М., БЛАЖКО
А.В., ГОЛУНОВОЇ Л.А., ЛЮЛЬЧАК С.Ю., ШИКИРІНСЬКОЇ О.А. в бюлетені для
таємного голосування. Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у
складі: проф. Павликівської Н.М., доц. Забужанської І.Д., доц. Дяченко А.А.
Голова лічильної комісії проф. Павликівська Н.М. доповіла членам вченої ради
результати голосування для затвердження.
Ухвалили:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри математики та інформатики доктору педагогічних наук
КОВТОНЮК Мар’яні Михайлівні.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії доктору
педагогічних наук СІЛЬВЕЙСТРУ Анатолію Миколайовичу.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті кандидату
педагогічних наук ЛЮЛЬЧАК Світлані Юріївні.
4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри біології кандидату біологічних наук ГОЛУНОВІЙ Людмилі
Андріївні.
5. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри хімії та методики навчання хімії кандидату педагогічних наук
БЛАЖКО Аліні Віталіївні.
6. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти канд. пед.
наук ШИКИРІНСЬКІЙ Оксані Анатоліївні.

Також на засіданні вченої ради університету було розглянуто ряд поточних питань,
зокрема: про підтримку кандидатури кандидата наук з державного управління, доц.
Яременка Олександра Івановича для присвоєння почесного звання «Заслужений юрист
України»; про схвалення графіків освітнього процесу для студентів денної, заочної форм
навчання СВО бакалавра, магістра на 2021-2022 навчальний рік; про схвалення графіків
освітнього процесу для аспірантів 1-го року денної і заочної форм навчання, 2-го року
денної і заочної форм навчання на 2021-2022 навчальний рік; про схвалення вимог до
публікацій у факультетських (інститутських) збірниках наукових праць студентів і
викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського; про створення структурного підрозділу – Юридична клініка; про
внесення змін до навчальних планів студентів СВО бакалавра предметної спеціальності
014.03 Середня освіта (Історія); про схвалення Положення про кваліфікаційні роботи
здобувачів вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського; про внесення змін до Положення «Про Центр «Освітній хаб
«NotBox» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського»; про схвалення проектів Положень «Про облікову політику Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського», «Про
організацію бухгалтерського обліку Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського»; про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації
педагогічних працівників; про схвалення Положення про Всеукраїнський конкурс
вокальної майстерності серед молоді та юнацтва «Вокальні універсалії»; про
рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних публікацій викладачів і
студентів Педуніверситету; про схвалення складу редакційної колегії збірника «Наукові
записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Географія»; про призначення фахового семінару (визначення
кафедри і рецензентів) для підготовки до захисту кандидатської дисертації СЕМЕНОВА
Євгена Костянтиновича; про видачу дипломів ЯКОВИШЕНІЙ Людмилі Олексіївні,
САПОГОВУ Микиті Володимировичу у зв’язку із набранням чинності наказу
Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021р. №420 про присудження ступеня
доктора філософії.
Голова вченої ради проф. Лазаренко Н.І.
Учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.

