На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 19 листопада 2020р. (протокол №4) розглядалися наступні
питання:
1. Підсумки прийому до Педуніверситету здобувачів вищої освіти у 2020 році та
завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році
2. Стан викладання загальноуніверситетських навчальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності та основи охорони праці» здобувачам СВО бакалавра, «Цивільний
захист» - СВО магістра (денна форма навчання)
3. Про схвалення Положення про організацію та проведення освітнього процесу з
використанням дистанційних технологій навчання у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
4. Про присвоєння вченого звання професора докторам наук КОНОНЕНКУ
Валерію Васильовичу, КАПЛІНСЬКОМУ Василю Васильовичу, ГЕРАСИМОВІЙ
Ірині Геннадіївні, доцента кафедри Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського - кандидату наук ПОЛИВАНОМУ
Степану Володимировичу
Про підсумки прийому до Педуніверситету здобувачів вищої освіти у 2020 році
та завдання щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році поінформував
відповідальний секретар Приймальної комісії, доц. Рогач В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Відповідального секретаря приймальної комісії про підсумки
вступної кампанії 2020 року взяти до відома.
2. Роботу Приймальної комісії та усіх її структурних підрозділів під час вступної
кампанії 2020 року визнати задовільною.
3. Розробити Правила прийому до Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського у 2021 році відповідно до Умов прийому.
Термін: до 20.12.2020 р.
Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Розробити програми вступних, фахових, додаткових випробувань, співбесід,
творчих конкурсів відповідно для усіх ступенів та форм навчання.
Термін: до 01.03.2021 р.
Відповідальні: голови предметних комісій
5. Сформувати та подати ректору на затвердження персональний склад
Приймальної комісії.
Термін: до 31.12.2020 р.
Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії
6. Забезпечити формування якісного кадрового складу усіх структурних підрозділів
Приймальної комісії (предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, предметних
комісій, відбіркової комісії, комісій для проведення співбесід, апеляційної комісії).
Термін: орієнтовно до 01.03.2021 р.
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр,
відповідальний секретар приймальної комісії.
7. Організувати та провести навчання членів відбіркової комісії.
Термін: червень 2021 р.
Відповідальний: відповідальний секретар приймальної комісії,
голова відбіркової комісії
8. Забезпечити належну роботу та інформаційний супровід вступної кампанії в
Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Термін: постійно
Відповідальний: адміністратори Єдиної бази
9. Забезпечити своєчасне розміщення матеріалів вступної кампанії на офіційному
Веб-сайті університету.

Термін: постійно
Відповідальний: адміністратори Веб-сайту університету
10. Вдосконалити та урізноманітнити форми профорієнтаційної роботи серед
потенційних вступників до університету в умовах пандемії корона-вірусу.
Термін: постійно
Відповідальні: директор інституту, декани факультетів, завідувачі кафедр, голова
відбіркової комісії
Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи доц. Гусєва С.О.
Голова комісії вченої ради університету, доц. Кобися В.М. доповів про роботу
комісії
вченої
ради,
яка
вивчала
питання
про
стан
викладання
загальноуніверситетських навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності та
основи охорони праці» здобувачам СВО бакалавра, «Цивільний захист» - СВО
магістра (денна форма навчання).
В обговоренні питання брала участь завідувач кафедри образотворчого та
декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності, доктор пед. наук, проф.
Зузяк Т.П., яка зауважила на досягненнях викладацького складу та нагальних потребах
кафедри.
УХВАЛИЛИ:
1.
Стан викладання загальноуніверситетських навчальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності та основи охорони праці» здобувачам вищої освіти ступеня бакалавра та
«Цивільний захист» здобувачам вищої освіти ступеня магістра (денна форма навчання)
схвалити.
2.
Декану факультету, завідувачу кафедри:
2.1. На засіданні вченої ради факультету та засіданні кафедри до 01 січня 2021 року
обговорити результати перевірки стану викладання загальноуніверситетських навчальних
дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» здобувачам вищої освіти
ступеня бакалавра та «Цивільний захист» здобувачам вищої освіти ступеня магістра
(денна форма навчання)
2.2. Вдосконалювати й розвивати матеріально-технічну базу навчання безпекових
дисциплін.
Термін виконання – постійно.
3.
Викладачам кафедри підвищувати рівень професійної підготовки з безпеки
життєдіяльності та основ охорони праці, цивільного захисту шляхом стажування й
навчання у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах України відповідно до
фаху; активізувати науково-дослідну роботу студентів усіх спеціальностей університету з
питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту, залучаючи їх до
написання статей, участі у тематичних конференціях та конкурсах наукових робіт з
означених напрямів; започаткувати проведення вхідного та підсумкового опитування
студентів щодо якості освіти з безпекових навчальних дисциплін.
Термін виконання – постійно.
4.
Викладачам навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи
охорони праці» та «Цивільний захист» розробити загальні та фахові компетентності,
програмні результати навчання для включення їх до освітньо-професійних програм за
СВО бакалавра та магістра.
Термін виконання – до 01.02.2021 р.
5.
Відобразити в робочих програмах навчальних дисциплін інформацію про
навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін за дистанційною формою
(посилання на банк електронних матеріалів лекцій та лабораторних робіт, програмних
матеріалів для комп’ютерного підсумкового контроль тощо).

6.
Професорсько-викладацькому складу кафедри активізувати науководослідну та навчально-методичну роботу з безпеки життєдіяльності, охорони праці та
цивільного захисту.
Термін виконання – постійно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на першого проректора з науковопедагогічної роботи С. О. Гусєва.
Вчена рада університету розглянула питання про схвалення Положення про
організацію та проведення освітнього процесу з використанням дистанційних
технологій навчання у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського. Інформував перший проректор з науково-педагогічної
роботи, доц. Гусєв С.О.
Про присвоєння вченого звання професора докторам наук КОНОНЕНКУ
Валерію Васильовичу, КАПЛІНСЬКОМУ Василю Васильовичу, ГЕРАСИМОВІЙ
Ірині Геннадіївні, доцента кафедри – кандидату наук ПОЛИВАНОМУ Степану
Володимировичу інформувала вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
В обговоренні питання брали участь декан факультету історії, права і публічного
управління, проф. Зінько Ю.А., кандидат наук з державного управління, зав. кафедри
права і публічного управління, доц. Яременко О.І., директор Навчально-наукового
інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації, доктор пед.
наук, акад. Гуревич Р.С., доктор пед. наук, професор, зав. кафедри педагогіки, професійної
освіти та управління освітніми закладами Акімова О.В., ректор університету, доктор
педагогічних наук, проф. Лазаренко Н.І., які зауважили на позитивних якостях, досвіді
викладацької роботи, громадській активності претендентів на присвоєння вчених звань.
Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: доц.
Бровчак Л.С., Асаулюк І.Я., голови профкому Баюрка М.В.
Голова лічильної комісії доц. Бровчак Л.С. доповіла членам вченої ради результати
голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри права і публічного управління доктору історичних наук
КОНОНЕНКУ Валерію Васильовичу.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами доктору педагогічних наук КАПЛІНСЬКОМУ Василю Васильовичу.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання професора кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми
закладами доктору педагогічних наук ГЕРАСИМОВІЙ Ірині Геннадіївні.
4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри біології кандидату біологічних наук ПОЛИВАНОМУ Степану
Володимировичу.
Вчена рада університету розглянула й вирішила низку поточних питань:
- 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 2020-2021 навчальний рік
- Про рекомендацію до друку наукових і навчально-методичних праць
- Про зміну спеціальності та призначення наукового керівника для аспірантки 4-го
року навчання БУРЯК-ГАБРИСЬ Ірини Олександрівни
- Про створення разової спеціалізованої ради для захисту дисертації ЯКОВИШЕНОЇ
Людмили Олексіївни

- Про рекомендацію МОН України теми наукової розробки кафедри біології для
державного фінансування у 2021 році
Заст. голови вченої ради
Вчений секретар

проф. Зінько Ю.А.
проф. Лапшина І.М.

