На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 19 травня 2021р. (протокол №13) розглянуто такі питання:
1. Про роботу кафедр факультету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха щодо підготовки до атестації здобувачів вищої освіти
2. Підсумки науково-дослідної роботи студентів та діяльності студентських
наукових гуртків
3. Про підготовку до організації заходів Освітнього хабу NotBox
4. Присвоєння вченого звання доцента кандидатам наук
5. Про внесення змін до Статуту Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
Поточні питання
Голова комісії вченої ради, доктор пед. наук, проф. ВДПУ Блажко О.А. поінформував
про роботу кафедр факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
щодо підготовки до атестації здобувачів вищої освіти
В обговоренні питання брала участь кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови, заступник декана факультету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха з навчальної роботи Кухар Н. І., яка повідомила членів Вченої ради про
особливості підготовки до атестації здобувачів вищої освіти в 2020– 2021 навчальному
році.
УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії Вченої ради
доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри хімії та методики навчання хімії
Блажка О. А., вчена рада відзначає, що на факультеті філології й журналістики імені
Михайла Стельмаха проводиться цілеспрямована і системна робота щодо підготовки до
атестації здобувачів вищої освіти.
Програмно-методичне забезпечення проведення підсумкової атестації здобувачів
вищої освіти перебуває на належному рівні: на кафедрах наявні програми підготовки до
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти, екзаменаційні білети, методичні
рекомендації для підготовки випускників до проходження атестації, методичні
рекомендації до написання кваліфікаційних та магістерських робіт студентамивипускниками.
Відповідно до чинних нормативно-правових документів головами екзаменаційних
комісій призначено провідних науковців у галузях філології й журналістики.
Тематика для виконання дипломних та кваліфікаційних робіт є комплексною й
охоплює зміст навчальних дисциплін зі спеціальностей. Науковими керівниками робіт
призначено кваліфікованих викладачів кафедр факультету. Контроль за виконанням
дипломних та кваліфікаційних робіт здійснюється впродовж навчального року згідно з
індивідуальним планом роботи студента. Наприкінці навчального року на засіданнях
кафедр проводяться попередні захисти дипломних та кваліфікаційних робіт, де студентів
застерігають стосовно недопущення в роботах значного відсотка плагіату, зʼясовують
сутність та принципи дотримання академічної доброчесності.
Питання щодо розгляду стану підготовки дипломних та кваліфікаційних робіт
студентами денної та заочної форм навчання систематично розглядаються на засіданнях
кафедр та вченій раді факультету.
На факультеті філології й журналістики імені Михайла Стельмаха проводиться
низка організаційних заходів щодо підготовки до атестації здобувачів вищої освіти (наради
з членами екзаменаційних комісій та відповідальними працівниками, підготовка
супровідної документації, проведення оглядових консультацій тощо).
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Роботу кафедр факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха
щодо підготовки до підсумкової атестації здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра
схвалити.

2. Декану факультету:
2.1. Забезпечити дієвий контроль за роботою викладачів кафедр щодо підготовки до
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.
Термін виконання – постійно.
2.2. Організувати проведення оглядових консультацій для випускників денної та
заочної форм навчання з використанням сучасних інноваційних технологій в умовах
змішаного навчання.
Термін виконання – до 01.06.2021 р.
2.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед студентів про порядок та зміст
складання підсумкової атестації, дотримання правил академічної доброчесності при
написанні дипломних та кваліфікаційних робіт, про умови вступу на освітній ступінь
магістра.
Термін виконання – постійно.
2.4. Завершити підготовку супровідної документації до підсумкової атестації
здобувачів вищої освіти й організувати процес отримання дипломів випускниками.
Термін виконання – до 01.06.2021 р.
3. Завідувачам кафедр факультету філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха:
3.1. На засіданні кафедр обговорити результати розгляду Вченою радою
університету питання про роботу кафедр щодо підготовки до атестації здобувачів вищої
освіти і відповідно до рекомендацій комісії внести потрібні корективи.
Термін виконання – травень 2021 р.
3.2. Оновити методичне забезпечення, подбати про належне апаратне та програмне
забезпечення, потрібне для складання підсумкової атестації в умовах онлайн- та змішаного
навчання.
Термін виконання – постійно.
3.3. Продовжити практику публікацій здобувачами вищої освіти результатів
дипломних та кваліфікаційних досліджень у збірниках наукових праць нашого
університету та інших ЗВО України; забезпечувати активну участь студентів у
міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських наукових заходах.
Термін виконання – постійно.
Контроль за виконанням ухвали Вченої ради університету покласти на першого
проректора з науково-педагогічної роботи доцента Гусєва С. О.
Начальник аналітично-організаційного відділу, доктор пед. наук, доц. Громов Є.В.
доповів про підсумки науково-дослідної роботи студентів та діяльності студентських
наукових гуртків.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про підсумки науково-дослідної роботи студентів ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського у 2020-2021 навчальному році взяти до відома.
2. За результатами участі у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах,
турнірах, чемпіонатах 2020-2021 навчального року:
- студентам-переможцям і призерам оголосити подяку ВДПУ із формулюванням:
«за визначні успіхи у науково-дослідній роботі студентів Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2020-2021 навчальному році»
(згідно з додатком 1);
- викладачам-науковим керівникам оголосити подяку ВДПУ із формулюванням:
«за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентів Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2020-2021 навчальному році»
(згідно з додатком 2).
Керівник Освітнього хабу Дрозд Т.М. поінформувала членів вченої ради про
підготовку до організації заходів Освітнього хабу NotBox. Ухвалили інформацію

керівника Освітнього хабу NotBox Дрозд Т.М. про алгоритм підготовки до організації
заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
взяти до відома.
Про проведення процедури присвоєння вченого звання доцента кандидатам наук
доповіла учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М. На засідання вченої ради подано
документи атестаційних справ Габи І.М., Якимчук О.М., Косаківського В.А., Кульчицької
І.А., Москвічової Ю.О., Коваль Т.В. щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри:
заяву, список публікацій, витяг з трудової книжки про стаж роботи у закладах вищої
освіти, копії диплома кандидата наук, сертифікатів про стажування, про володіння
іноземною мовою.
В обговоренні питання брали участь доктор пед. наук, професор, директор Навчальнонаукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, акад.
Гуревич Р.С., декан факультету дошкільної і початкової освіти 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., декан факультету
фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доц. Асаулюк
І.О., заст. голови вченої ради університету, кандидат історичних наук, проф. Зінько Ю.А.,
які зауважили на досвіді викладацької роботи і громадській активності претендентів на
присвоєння вчених звань.
Ухвалили внести прізвища ГАБИ І.М., ЯКИМЧУК О.М., КОСАКІВСЬКОГО В.А.,
КУЛЬЧИЦЬКОЇ І.А., МОСКВІЧОВОЇ Ю.О., КОВАЛЬ Т.В. в бюлетені для таємного
голосування. Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі:
проф. Матяш О.І., зав. відділу аспірантури і докторантури Поліщук А.С., директора
бібліотеки Білоус В.С.
Голова лічильної комісії проф. Матяш О.І. доповіла членам вченої ради результати
голосування для затвердження.
Ухвалили:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри психології та соціальної роботи кандидату психологічних наук
ГАБІ Ірині Миколаївні.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії
кандидату з мистецтвознавства ЯКИМЧУК Олені Миколаївні.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти кандидату
педагогічних наук КОВАЛЬ Тетяні Василівні.
4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії
кандидату з мистецтвознавства МОСМКВІЧОВІЙ Юлії Олександрівні.
5. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри історії та культури України кандидату історичних наук
КОСАКІВСЬКОМУ Віктору Афанасійовичу.
6. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри теорії і методики спорту кандидату наук з фізичного виховання та
спорту КУЛЬЧИЦЬКІЙ Ірині Анатоліївні.
Про внесення змін до Статуту Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського доповіла заст. голови робочої групи, канд.
юрид. наук, ст. викл. Кронівець Т.М.
Ухвалили: На підставі абз. 2 п. 2 ст. 36 схвалити внесення змін та доповнень (згідно з
додатком) до Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла

Коцюбинського та подати проект Статуту (нової редакції) вищому органу громадського
самоврядування Педуніверситету для погодження.
Також вчена рада університету розглянула і погодила такі поточні питання:
- Про визначення структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи
дисертаційної роботи КОЧУБИНСЬКОЇ Тамари Миколаївни
- Про утворення разової спеціалізованої ради для прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертації СЕМЕНОВА Євгена Костянтиновича, ЗУБКО Віти
Сергіївни
- Про схвалення освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників
- Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних публікацій
викладачів університету
- Про затвердження редакційної колегії збірника наукових праць «Наукові записки
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Теорія та методика навчання природничих наук»
- Про схвалення тем дисертаційних досліджень аспірантів ДОЛИННОГО Сергія
Сергійовича, ЧЕПЕЛЕВСЬКОЇ Марії Миколаївни
- Про внесення змін до переліку вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної
підготовки для студентів СВО бакалавра спеціальності 061 Журналістика факультету
філології й журналістики імені Михайла Стельмаха 2020 року набору
- Про внесення змін до освітньо-професійної програми та навчального плану для
студентів 2018 року набору факультету іноземних мов
Голова вченої ради проф. Лазаренко Н.І
Учений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.

