На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 20 жовтня 2021р. (протокол №4) розглянуто такі питання:
1.
Про роботу викладачів кафедр факультету математики, фізики і
комп’ютерних наук щодо пропаганди здорового способу життя серед студентської
молоді
2.
Профорієнтаційна робота колективу факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2022 році
3.
Про присвоєння вчених звань професора кафедри, доцента кафедри
докторам і кандидатам наук
4.
Про схвалення Положень про структурні підрозділи університету
Поточні питання
Про роботу викладачів кафедр факультету математики, фізики і комп’ютерних
наук щодо пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді
поінформував голова комісії вченої ради Баюрко М.В.
В обговоренні питання брали участь завідувачі кафедр факультету: проф. Ковтонюк
М. М., проф. Заболотний В.Ф., доц. Коношевський О.Л.
УХВАЛИЛИ: Заслухавши й обговоривши інформацію голови комісії вченої ради
університету, голови профспілкової організації Педуніверситету Баюрка М.В. про роботу
викладачів кафедр факультету математики, фізики і комп’ютерних наук щодо пропаганди
здорового способу життя серед студентської молоді вчена рада Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відзначає, що факультет
математики, фізики і комп’ютерних наук проводить значну роботу щодо пропаганди
здорового способу життя серед здобувачів вищої освіти.
На засіданнях кафедр систематично розглядаються питання щодо пропаганди
здорового способу життя серед студентської молоді. Викладачі та наставники академічних
груп активно залучають студентів до участі у спортивних гуртках і секціях університету.
Студенти факультету беруть активну участь у спортивних змаганнях, зокрема, у
Всеукраїнському фізкультурному оздоровчому заході для студентів «Студентська миля
2019», у заходах, приурочених Дню фізичної культури і спорту (вересень 2019р., 2021р.),
взяли участь у змаганнях з черлідингу (2021р., ІІ місце), у проведенні змагань «Веселі
старти», Спартакіаді університету з легкої атлетики, у спортивному святі «Козацькі
розваги» (грудень 2019р., жовтень 2021р., ІІІ місце).
Наставники академічних груп проводять виховні години щодо пропаганди здорового
способу життя. На кафедрі математики та інформатики проводяться 2 наукові роботи з
тематики формування фахової та здоров’язбережувальної компетентностей майбутніх
учителів інформатики. Викладачами кафедр факультету математики, фізики і
комп’ютерних наук на заняттях з таких дисциплін, як «Диференціальні рівняння», «Теорія
ймовірності та математичної статистики», «Системний аналіз та математичне
моделювання», «Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання», активно розглядаються
практичні задачі, що стосуються здорового способу життя.
Студенти факультету мають помітні спортивні здобутки. Серед них – Дар’я
Волошина, майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової, Дмитро
Головченко, кандидат у майстри спорту з дзюдо та самбо, секретар Федерації дзюдо
Вінницької області, суддя ІІ категорії, Антоніна Садовенко, кандидат у майстри спорту з
кульової стрільби.
Вчена рада університету У Х В А Л И Л А :
1. С х в а л и т и роботу викладачів кафедр факультету математики, фізики і
комп’ютерних наук щодо пропаганди здорового способу життя серед студентської молоді.
2. Завідувачам кафедр факультету:

2.1. Обговорити результати розгляду питання щодо пропаганди здорового способу
життя серед студентської молоді на засіданнях кафедр.
Термін виконання – грудень 2021р.
2.2. Активно висвітлювати події, пов’язані з реалізацією здорового способу життя, на
сайті факультету та в соціальних мережах.
Термін виконання – постійно.
3. Директору Навчально-наукового інституту, деканам факультетів, завідувачам
кафедр:
3.1. Активізувати роботу викладачів та наставників академічних груп щодо
залучення студентів до участі у спортивних гуртках і секціях.
Термін виконання – постійно.
3.2. Урізноманітнювати тематику зустрічей із фахівцями щодо формування
здорового способу життя, у разі потреби з використанням дистанційних форм комунікації.
Термін виконання – протягом навчального року.
3.3. Сприяти участі здобувачів вищої освіти у спортивних змаганнях різного рівня та
оприлюднення їх результатів у засобах масової інформації, соціальних мережах, на сайті
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Термін виконання – постійно.
Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з науковопедагогічної роботи та соціальних питань доц. Бровчак Л.С.
З результатами профорієнтаційної роботи колективу факультету філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха щодо забезпечення якісного набору
вступників у 2022 році інформували завідувачі кафедр факультету: доц. Родюк Н. Ю.,
доц. Віннічук А.П., доц. Каленич В.М.
Про проведення процедури для присвоєння вчених звань професора кафедри,
доцента кафедри докторам і кандидатам наук доповіла вчений секретар проф. ВДПУ
Лапшина І.М.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ Зузяк Т.П.,
Столяренко О.В. щодо присвоєння вченого звання професора кафедри, Ковтонюк Г.М.,
Саранчі І.Г. щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри: заяву, список публікацій,
довідку про стаж роботи у закладах вищої освіти, копія диплома кандидата і доктора наук,
копія атестату доцента, копії сертифікатів про стажування, копія свідоцтва про володіння
іноземною мовою.
В обговоренні питання брали участь декан факультету математики, фізики і
комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук, доц. Подолянчук С.В., директор
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації, доктор педагогічних наук, проф. Гуревич Р.С., завідувач кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами, доктор педагогічних наук, проф.
Акімова О.В., завідувач кафедри математики та інформатики, доктор педагогічних наук,
проф. Ковтонюк М.М., завідувач кафедри психології і соціальної роботи, доктор
психологічних наук, проф. Паламарчук О.М., ректор університету, доктор педагогічних
наук, проф. Лазаренко Н.І. які зауважили на досвіді та якості викладацької роботи,
науковій активності претендентів на присвоєння вчених звань професора / доцента,
громадській роботі для підвищення іміджу педагогічного університету.
Ухвалили внести прізвища ЗУЗЯК Т.П., СТОЛЯРЕНКО О.В., КОВТОНЮК Г.М.,
САРАНЧІ І.Г. в бюлетень для таємного голосування. Для проведення таємного
голосування обрати лічильну комісію у складі: проф. Іваницької Н.Л., доц. Матвійчука
О.А., доц. Ігнатової О.М.
Голова лічильної комісії доц. Матвійчук О.А. доповів членам вченої ради результати
голосування для затвердження.

УХВАЛИЛИ: 1. Результати голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння:
- доктору педагогічних наук ЗУЗЯК Тетяні Петрівні – вченого звання професора
кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки
життєдіяльності;
- доктору педагогічних наук СТОЛЯРЕНКО Олені Вікторівні – вченого звання
професора кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами;
- кандидату педагогічних наук КОВТОНЮК Галині Миколаївні – вченого звання
доцента кафедри математики та інформатики;
- кандидату педагогічних наук САРАНЧІ Ірині Григорівні – вченого звання доцента
кафедри психології та соціальної роботи.
Вчена рада розглянула, схвалила і рекомендувала ректорові для затвердження
Положення про функціонування структурних підрозділів: Положення про Навчальнонауковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
Положення про факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, Положення про історичний факультет
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Також члени вченої ради розглянули поточні питання:
- Про подання монографії ЗАВАЛЬНЮКА А.Ф. «Микола Леонтович. Повне
зібрання хорової та педагогічної спадщини» на здобуття премії імені Ф. І. Шміта за
видатні наукові здобутки в галузі мистецтвознавства і культурології (відділення
літератури, мови та мистецтвознавства НАН України)
- Про рекомендацію циклу робіт з теми «Розробка технологічних рішень
перерозподілу асимілятів до господарсько цінних органів сільсько-господарських культур
за допомогою модифікаторів гормонального статусу» для участі в конкурсі на отримання
премії імені академіка М.Г.Холодного НАН України
- Про підтримку кандидатури кандидата історичних наук, старшого викладача
кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін ВАЛЬЧУК Олени Іванівни
щодо участі у конкурсі на здобуття державних іменних стипендій молодим ученим для
увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв Небесної сотні
- Про затвердження навчальних програм дисциплін вищої школи
- Про схвалення освітньої програми підвищення кваліфікації у галузі медицини за
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (30 год.)
- Про рекомендацію до друку наукових праць викладачів університету
- Про затвердження теми докторської дисертації
- Про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
- Про видачу дипломів доктора філософії
- Про проведення попередньої експертизи дисертаційних робіт КОПТЄВОЇ Тетяни
Сергіївни, СЛУШНОГО Олега Миколайовича
- Про затвердження обсягів навчального навантаження професорсько-викладацького
складу кафедри географії на 2021-2022 н.р.
- Про схвалення голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня
освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм
кваліфікації за ступенями вищої освіти бакалавра, магістра у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на 2021-2022 навчальний рік
- Про рекомендацію МОН України теми проєкту прикладного дослідження для
фінансування у 2022 році / наук. кер. проф. Сакалова Г.В.
Ухвалили:

1. Рекомендувати монографію Заслуженого діяча мистецтв України, кандидата
мистецтвознавства, професора кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та
хореографії ЗАВАЛЬНЮКА Анатолія Федоровича «Микола Леонтович. Повне зібрання
хорової та педагогічної спадщини» на здобуття премії імені Ф. І. Шміта за видатні наукові
здобутки в галузі мистецтвознавства і культурології (Відділення літератури, мови та
мистецтвознавства НАН України).
2. Рекомендувати цикл робіт з теми «Розробка технологічних рішень перерозподілу
асимілятів до господарсько цінних органів сільськогосподарських культур за допомогою
модифікаторів гормонального статусу» для участі в конкурсі на отримання премії
імені академіка М.Г.Холодного НАН України.
3. Рекомендувати кандидатуру кандидата історичних наук, старшого викладача
кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін ВАЛЬЧУК Олени Іванівни
щодо участі в конкурсі на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим
ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України –
Героїв Небесної сотні, яка відповідає вимогам до претендентів, що висуваються на
здобуття стипендії.
4. Схвалити і рекомендувати ректорові університету для затвердження навчальні
програми дисциплін вищої школи:
- Інтелектуальний аналіз даних (маг. / Математика (Інформатика) / Розр. – Клочко О.В.;
- Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання (бакалавр / Середня освіта
(Інформатика), Середня освіта (Математика, Інформатика*)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Структурне та об’єктно зорієнтоване програмування (бакалавр / Сер. освіта
(Інформатика), Середня освіта (Математика)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Системи керування базами даних (бакалавр / Середня освіта (Інформатика), Середня
освіта (Математика)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Теорія баз даних (бакалавр / Середня освіта (Інформатика), Середня освіта
(Математика, інформатика*)) / Розр. – Клочко О.В.;
- Диференціальні рівняння (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Бак С.М.;
- Рівняння математичної фізики (бак. / Математика) / Розр. – Бак С.М.;
- Вища математика (бакалавр / Професійна освіта (Цифрові технології)) / Розр. –
Туржанська О.С.;
- Системи комп’ютерної математики (бакалавр / Математика) / Розр. – Туржанська О.С.;
- Освітометрія (магістр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Туржанська О.С.;
- Аналітична геометрія (бакалавр / Сер. освіта (Математика)) / Розр. – Туржанська О.С.;
- Статистичні методи обробки експериментальних даних в освіті (магістр / Середня
освіта (Інформатика)) / Розр. – Туржанська О.С.;
- Інформаційна культура (бакалавр / Сер. освіта (Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Основи наукових досліджень (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. –
Косовець О.П.;
- Інформаційні системи і технології в наукових дослідженнях (бакалавр / Середня освіта
(Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Теорія і методика навчання інформатики в початковій та базовій середній освіті
(магістр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Методика інклюзивного навчання інформатики (магістр / Середня освіта
(Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Основи кібербезпеки (магістр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Методичні особливості навчання учнів з кібербезпеки (магістр / Середня освіта
(Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;
- Історія інформатики (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Косовець О.П.;

- Інноваційні методики навчання інформатики (магістр / Середня освіта (Інформатика)) /
Розр. – Косовець О.П.;
- Елементарна математика з точки зору вищої (магістр / Математика) / Розр. –
Крупський Я.В.;
- Комп’ютерна графіка (бакалавр / Сер. освіта (Інформатика)) / Розр. – Крупський Я.В.;
- Математичний аналіз (бакалавр / Сер. освіта (Фізика)) / Розр. – Крупський Я.В.;
- Числовий аналіз та моделювання (бакал / Сер. освіта (Інформатика)) / Розр. – Соя О.М.;
- Архітектура та програмне забезпечення комп’ютерних систем (бакалавр / Середня
освіта (Інформатика)) / Розр. – Соя О.М.;
- Комп’ютерні мережі та телекомунікації (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) /
Розр. – Соя О.М.;
- Математичний аналіз (бакалавр / Сер. освіта (Інформатика)) / Розр. – Захарченко Н.В.;
- Теорія ймовірностей і математична статистика (бакалавр / Середня освіта
(Інформатика), Середня освіта (Фізика)) / Розр. – Захарченко Н.В.;
- Вища математика (бак. / Науки про Землю) / Розр. – Захарченко Н.В.;
- Дискретний аналіз (бакалавр / Середня освіта (Інформатика)) / Розр. – Захарченко Н.В.;
- Математика (бакалавр / Хімія, Середня освіта (Хімія)) / Розр. – Захарченко Н.В.;
- Вища математика (бакалавр / Середня освіта (Трудове навчання та технології)) / Розр. –
Туржанська О.С.;
- Автоматизований інжиніринг програмного забезпечення (бакалавр / Професійна освіта
(Комп’ютерні технології)) / Розр. - Гордійчук Г.Б.;
- Використання цифрових технологій у професійній діяльності психолога (бакалавр /
Психологія) / Розр. - Гордійчук Г.Б.;
- Використання цифрових технологій у професійній діяльності соціального працівника
(бакалавр / Соціал. робота) / Розр. - Гордійчук Г.Б.;
- Організація дуального навчання в професійних (професійно-технічних) закладах
освіти (доктор філософії / Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Розр. - Люльчак С. Ю.;
- Адміністративне право України (бак. / ПУА) / Розр. – Яременко О.І., Пилипенко Т.І.;
- Адміністративний менеджмент (бакалавр / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Адміністративний процес (бакалавр / ПУА) / Розр. – Кононенко В.В.;
- Адміністрування в публічній службі (бак. / ПУА) / Розр. – Левицький А.О., Зубар І.В.;
- Антикризове управління в публічній сфері (бакалавр / ПУА) / Розр. – Зубар І.В.;
- Виборче право (бакалавр / ПУА) / Розр. – Кононенко В.В.;
- Глобалізаційні процеси сучасного світу (бак. / ПУА) / Розр. – Гриб В.І.;
- Державне та регіональне управління (бак. / ПУА) / Розр. – Лазор О.Я.;
- Діловодство в публічних установах (бак. / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Електронне урядування та електронний документообіг (бакалавр / ПУА) / Розр. –
Конотопенко О.П.;
- Європейська інтеграція (бакалавр / ПУА) / Розр. – Конотопенко О.П.;
- Інформаційна політика в Україні (маг. / ПУА) / Розр. – Онищук Ю.І.;
- Історія держави і права України (бак. / ПУА) / Розр. – Кононенко В.В.;
- Комунікації в публічному управлінні (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Конституційне право України (бакю / ПУА) / Розр. – Яременко О.І., Пилипенко Т.І.;
- Контролінг у публічному управлінні та адмініструванні (бакалавр / ПУА) / Розр. –
Годлевська В.Ю.;
- Корпоративна політика і лідерство (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Корпоративне управління (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Менеджмент (бакалавр / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Міжнародна політика і міжнародні відносини (бак. / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Міжнародне публічне право (бакалавр / ПУА) / Розр. – Яременко О.І.;
- Міжнародні організації (бакалавр / ПУА) / Розр. – Зубар І.В.;
- Муніципальне право і управління (бак. / ПУА) / Розр. – Яременко О.І., Пилипенко Т.І.;

- Надання публічних послуг органами державної влади (бакалавр / ПУА) / Розр. –
Онищук Ю.В.;
- Організація зв’язків з громадськістю (бак. / ПУА) / Розр. – Зубар І.В.;
- Організація надання адміністративних послуг (бакалавр / ПУА) / Розр. – Онищук Ю.В.;
- Основи наукових досліджень у сфері публічного адміністрування (бакалавр / ПУА) /
Розр. – Лазор О.Д., Лазор О.Я.;
- Основи наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування
(бакалавр / ПУА) / Розр. – Лазор О.Д., Лазор О.Я.;
- Основи публічного управління та адміністрування (бакалавр / ПУА) / Розр. – Лазор
О.Д., Лазор О.Я., Лапшин С.А.;
- Планування розвитку територіальних громад (бак. / ПУА) / Розр. – Годлевська В.Ю.;
- Політика Європейської інтеграції (магістр / ПУА) / Розр. – Конотопенко О.П.;
- Політичне лідерство (бакалавр / ПУА) / Розр. – Гриб В.І.;
- Політичний маркетинг (бакалавр / ПУА) / Розр. – Годлевська В.Ю.;
- Правові засади інформаційної безпеки (бакалавр / ПУА) / Розр. – Яременко О.І.,
Пилипенко Т.І.;
- Публічна політика та врядування (маг. / ПУА) / Розр. – Кононенко В.В.;
- Публічна служба в Україні (бакалавр / ПУА) / Розр. – Лапшин С.А.;
- Публічне управління в Європейському Союзі (бак. / ПУА) / Розр. – Конотопенко О.П.;
- Система державних органів країн світу (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Система публічних органів країн світу (бакалавр / ПУА) / Розр. – Конотопенко О.П.;
- Службове право України (бакалавр / ПУА) / Розр. – Яременко О.І., Пилипенко Т.І.;
- Соціологія управління (бакалавр / ПУА) / Розр. – Лапшин С.А.;
- Справочинство в публічному управлінні (бакалавр / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Статистика (бакалавр / ПУА) / Розр. – Денисюк О.М.;
- Стратегічне управління (бакалавр / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Теорія безпеки соціальних систем (бакалавр / ПУА) / Розр. – Юник І.Г.;
- Теорія організації (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Технології прийняття управлінських рішень (магістр / ПУА) / Розр. – Онищук Ю.І.;
- Наскрізна програма практики підготовки бакалавра ПУА / Розр. – Конотопенко О.П.,
Лапшин С.А.;
- Наскрізна програма практики підготовки бак-ра ПУА / Розр. – Лазор О.Д., Лазор О.Я.;
- Філософія (бакалавр / ПУА) / Розр. – Гриб В.І., Мельник Е.А.;
- Управління персоналом в публічній сфері (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Управління персоналом (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Управління інноваціями (бакалавр / ПУА) / Розр. – Назаренко М.О.;
- Управління в правоохоронній сфері (бакалавр / ПУА) / Розр. – Яременко О.І.,
Пилипенко Т.І.
5. Схвалити і рекомендувати ректорові університету для затвердження освітню
програму підвищення кваліфікації у галузі медицини за спеціальністю 227 «Фізична
терапія, ерготерапія» (30 год.).
6. За результатами експертизи науково-методичної ради університету (протокол №3
від 18.10.2021р.) р е к о м е н д у в а т и до друку:
монографію Зубара І. В., Яременка О. І., Онищук Ю. В. Перспективи розвитку
земельних відносин фермерських господарств в умовах децентралізації публічної влади в
Україні;
періодичне видання: Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія» № 67, 2021.

7. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №3 від 18.10.2021р.)
затвердити тему докторської дисертації Шаманської Олени Ігорівни за спеціальністю 011
– Освітні, педагогічні науки, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
(наук. конс.: проф. Акімова О. В.).
8. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №3 від 18.10.2021р.)
затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантам 1-го року навчання:
1. Мельник Аллі Борисівні зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наук. кер.
– проф. Акімова О.В.).
2. Малик Валентині Миколаївні зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (наук.
кер. – проф. Фрицюк В.А.).
3. Хникіну Олександру Вікторовичу зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
(наук. кер. – проф. Каплінський В.В.).
4. Коваль Юлії Андріївні зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, (наук. кер. –
проф. Столяренко О.В.).
5. Білик Юлії Петрівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер. – проф.
Коломієць А.М.).
6. Суслову Володимиру Володимировичу зі спеціальності 015 Професійна освіта
(наук. кер. – проф. Гуревич Р.С., проф. Іванченко Є. А.).
7. Яслинській Катерині Михайлівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук.
кер. – проф. Гуревич Р.С., проф. Іванченко Є. А.).
8. Бурлімовій Богдані Миколаївні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер.
– проф. Гуревич Р.С., проф. Іванченко Є. А.).
9. Пилипенко Ярославі Русланівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер.
– проф. Лазаренко Н.І.).
10. Горяшину Антону Сергійовичу зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер.
– проф. Матяш О.І.).
11. Коваль Людмилі Михайлівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер. –
проф. Шевченко Л.С.).
12. Гордієнко Юлії Анатоліївні зі спеціальності 015 Професійна освіта, (наук. кер. –
доц. Громов Є.В.).
13. Шліхтенко Юлії Володимирівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук.
кер. – доц. Холковська І.Л.).
14. Лановій Ларисі Миколаївні зі спеціальності 015 Професійна освіта, (наук. кер. –
доц. Кадемія М.Ю.).
15. Лученко Олені Володимирівні зі спеціальності 015 Професійна освіта (наук. кер.
– проф. Мозгальова Н.Г.).
16. Губарі Івану Вікторовичу зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт (наук.
кер. – доц. Богуславська В.Ю.).
17. Сенів Мар’яні Володимирівні зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт
(наук. кер. – доц. Вознюк Т.О.).
18. Антонюку Андрію Едуардовичу зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт
(наук. кер. – доц. Асаулюк І.О.).
19. Гордієнко Олені Іванівні зі спеціальності 032 Історія та археологія, (наук. кер. –
проф. Зінько Ю.А.).
20. Літинському В’ячеславу Валерійовичу зі спеціальності 032 Історія та археологія
(наук. кер. – проф. Коляструк О.А.).
21. Левченку Богдану Олександровичу зі спеціальності 032 Історія та археологія
(наук. кер. – доц. Тучинський В.А.)

22. Борзову Сергію Сергійовичу зі спеціальності 032 Історія та археологія, (наук. кер. –
проф. Даниленко В.М.)
23. Ордатій Наталії Миколаївні зі спеціальності 053 Психологія (наук. кер. – доц.
Візнюк І.М.).
24. Дубатовк Вероніці Сергіївні зі спеціальності 053 Психологія, (наук. кер. – проф.
Паламарчук О.М.).
25. Грачову Андрію Сергійовичу зі спеціальності 053 Психологія, (наук. кер. – доц.
Комар Т.О.).
26. Ожарівській Світлані Петрівні зі спеціальності 053 Психологія (наук. кер. – проф.
Паламарчук О.М.).
27. Усар Ірині Іванівні зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
(наук. кер. – проф. Кононенко В.В.).
28. Коцману Івану Івановичу зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – проф. Довгань В.І.).
29. Юськову Дмитру Сергійовичу зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – проф. Кононенко В.В.).
30. Волосі Володимиру Григоровичу зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – проф. Довгань В.І.).
31. Нестерову Олегу Вікторовичу зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – проф. Довгань В.І.)
32. Страхніцькому Ярославу Олександровичу зі спеціальності 281 Публічне
управління та адміністрування (наук. кер. – доц. Яременко О.І.).
33. Намазовій Юлії Ісмаілівні зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – ст. викл. Левицький А.О.).
34. Дурдасу Вадиму Вікторовичу зі спеціальності 281 Публічне управління та
адміністрування (наук. кер. – проф. Довгань В.І.).
9. У зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки України від
27.09.2021 № 1017 про присудження ступеня доктора філософії
рекомендувати
ректорові університету видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового
рівня:
1. Зубко Віті Сергіївні – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015
Професійна освіта;
2. Семенову Євгену Костянтиновичу – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 015 Професійна освіта;
3. Коваль-Гончарюк Лілії Олексіївні – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 015 Професійна освіта;
4. Мілян Роксолані Степанівні – з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 014 Середня освіта (математика);
5. Мельник Ірині Миколаївні – з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за
спеціальністю 053 Психологія;
6. Кочубинській Тамарі Миколаївні – з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки за спеціальністю 053 Психологія.
10. Рекомендувати ректорові університету призначити рецензентів та визначити
структурний підрозділ для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи
СЛУШНОГО Олега Миколайовича «Розвиток інноваційної діяльності вчителів
природничо-математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти України (друга
половина ХХ - перша чверть ХХІ століття)»:
1. Фаховий семінар провести на кафедрі педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами.
2. Рецензентами на фаховий семінар призначити:

Каплінського Василя Васильовича, доктора педагогічних наук, професора
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Столяренко Олену Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора кафедри
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
11. Рекомендувати ректорові університету призначити рецензентів та визначити
структурний підрозділ для проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи
КОПТЄВОЇ Тетяни Сергіївни на тему: «Висотна диференціація та різноманіття
гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя»:
1. Фаховий семінар провести на кафедрі географії Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
2. Рецензентами на фаховий семінар призначити:
Воловика Володимира Миколайовича, доктора географічних наук, професора
кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів.
Яцентюка Юрія Васильовича, доктора географічних наук, професора кафедри
географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне
використання природних ресурсів.
12. Рекомендувати ректорові університету затвердити обсяги навчального
навантаження професорсько-викладацького складу кафедри географії на 2021-2022 н.р.
згідно з додатком.
13. Схвалити і рекомендувати ректорові університету затвердити кандидатури голів
екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до
вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за ступенями вищої
освіти бакалавра, магістра у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського на 2021-2022 навчальний рік
14. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №3 від 18.10.2021р.)
рекомендувати Міністерству освіти і науки України
проєкт науково-технічної
(експериментальної) розробки кафедри хімії та методики навчання хімії «Розробка
технологічних рішень використання мінеральних добрив та субстратів на основі
органовмісних відходів і природних сорбентів» (наук. керівник – доктор техн. наук, проф.
Сакалова Г.В.) для участі в конкурсному відборі на фінансування Міністерством освіти і
науки України за рахунок державного бюджету у 2022 році.
Голова вченої ради
проф. Лазаренко Н.І.
Учений секретар
проф. ВДПУ Лапшина І.М.

