На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського 23 грудня 2020р. (протокол №6) розглядалися наступні
питання:
1. Конкурсні справи. Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад
завідувачів кафедр: дошкільної освіти, початкової освіти, методики навчання іноземних
мов, міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу, музикознавства,
інструментальної підготовки та хореографії.
2. Про присвоєння вчених звань: професора Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі хімії та методики
навчання хімії; доцента кафедри педагогіки, професійної підготовки та управління
освітніми закладами; доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і
фізичної реабілітації.
3. Про створення у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського Медіа-центру
Схвалення Положення про Медіа-центр Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського
Інформує проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних питань доц.
Загородній С.П.
Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр: дошкільної
освіти, початкової освіти, методики навчання іноземних мов, міжкультурної комунікації,
світової літератури та перекладу, музикознавства, інструментальної підготовки та
хореографії поінформувала вчений секретар проф. Лапшина І.М.
На засідання вченої ради подано документи Яцишина О.М., Мозгальової Н.Г., Голюк
О.А., Демченко О.П., Петрова О.О. щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад
завідувача кафедр: заяву, список публікацій, копії диплома доктора / кандидата наук,
атестата доцента, витяг з протоколу засідання кафедри про обрання на вакантну посаду,
витяг з протоколу вченої ради факультету про обрання на вакантну посаду, витяг з
протоколу загальних зборів факультету про обрання на вакантну посаду.
В обговоренні питання брали участь декан факультету іноземних мов, доц.
Ямчинська Т.І., доктор географічних наук, зав. кафедри географії, проф. Денисик Г.І.,
кандидат пед. наук, доцент, зав. кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової
освіти Старовойт Л.В., декан факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені
Валентини Волошиної, доц. Кіт Г.Г., ректор університету, доктор педагогічних наук,
проф. Лазаренко Н.І., які зауважили на позитивних якостях, досвіді викладацької й
організаційної роботи, громадській активності претендентів на вакантні посади
завідувачів кафедр.
Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі: проф.
Завальнюк І.Я., директора бібліотеки Білоус В.С., доц. Старовойт Л.В.
Голова лічильної комісії проф. Завальнюк І.Я. доповіла членам вченої ради
результати голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати ректорові університету призначити на вакантну посаду завідувача
кафедри:
методики навчання іноземних мов – кандидата педагогічних наук, доцента
ЯЦИШИНА Олега Михайловича;
музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії – доктора педагогічних
наук, професора МОЗГАЛЬОВУ Наталію Георгіївну;
дошкільної освіти – кандидата педагогічних наук, доцента ГОЛЮК Оксану
Анатоліївну;
початкової освіти – кандидата педагогічних наук, доцента ДЕМЧЕНКО Олену
Петрівну;

міжкультурної комунікації, світової літератури та перекладу
філологічних наук, доцента Петрова Олександра Олександровича,
які брали участь у конкурсі на заміщення вакантних посад.

–

кандидата

Про присвоєння вчених звань: професора Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі хімії та методики навчання
хімії; доцента кафедри педагогіки, професійної підготовки та управління освітніми
закладами; доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної
реабілітації інформувала вчений секретар проф. Лапшина І.М.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ Блажка О.А., Губіної
С.І., Онищук В.Є., Гаврилової Н.В. 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 біологічних наук, професор кафедри
біології Кур′ята В.Г., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії
Денисик Г.І., декан природничо-географічного факультету, доц. Стефанков Л.І., директор
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої
кваліфікації, доктор пед. наук, акад. Гуревич Р.С., доктор пед. наук, професор, проректор з
наукової роботи Коломієць А.М., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації Фурман Ю.М.,
ректор університету, доктор педагогічних наук, проф. Лазаренко Н.І., які зауважили на
досвіді викладацької роботи і громадській активності претендентів на присвоєння вчених
звань.
Голова лічильної комісії проф. Завальнюк І.Я. доповіла членам вченої ради
результати голосування для затвердження.
УХВАЛИЛИ:
1. Присвоїти вчене звання професора Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського по кафедрі хімії та методики навчання хімії
доктору педагогічних наук БЛАЖКУ Олегу Анатолійовичу.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами
кандидату педагогічних наук ГУБІНІЙ Світлані Іванівні.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної
реабілітації кандидату наук з фізичного виховання і спорту ОНИЩУК Вікторії Євгенівні.
4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про присвоєння вченого
звання доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної
реабілітації кандидату наук з фізичного виховання і спорту ГАВРИЛОВІЙ Наталії
Володимирівні.
Про створення у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського Медіа-центру інформував проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних питань доц. Загородній С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. З 01.01.2021р. створити у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського новий структурний підрозділ – Медіа-центр.
2. Відділу кадрів забезпечити кадровий склад створеного структурного підрозділу.
3. Схвалити і рекомендувати ректорові університету для затвердження Положення
про Медіа-центр Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського

Про внесення змін до Положення про студентське самоврядування у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського інформував
голова Ради студентського самоврядування Штифлюк В.В.
УХВАЛИЛИ: С х в а л и т и внесення змін і р е к о м е н д у в а т и
ректорові університету для затвердження із внесенними змінами Положення про
студентське самоврядування у Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського.
Вчена рада університету розглянула й вирішила низку поточних питан:
Про затвердження зразка сертифіката для учасників проекту програми Еразмус+
(Модуль Jean Monnet)
Про схвалення Положення про Центр андрагогічної майстерності
Про схвалення Роз’яснень з питань дотримання законодавства щодо виявлення та
врегулювання конфлікту інтересів у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського
Про затвердження підсумкових звітів кафедральних науково-дослідних робіт, термін
виконання яких закінчується у 2020 році
Про проведення фахового семінару й призначення рецензентів для попереднього
розгляду дисертації аспіранта 4-го року денної форми навчання Бабчука Юрія
Миколайовича
Заст. голови вченої ради
Вчений секретар

проф. Зінько Ю.А.
проф. Лапшина І.М.

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Коцюбинського
=======================================================
РІШЕННЯ
вченої ради
від ____ ____________ 20 р.
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СЛУХАЛИ: Про затвердження зразка сертифіката для учасників проєкту
програми Еразмус+ (Модуль Jean Monnet)
Інформує перший проректор з науково-педагогічної
роботи канд. історичних наук, доц. Гусєв С.О.
УХВАЛИЛИ: Зразок сертифіката для учасників проєкту програми
Еразмус+ (Модуль Jean Monnet) схвалити та
рекомендувати ректорові університету для затвердження.
Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І )

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Коцюбинського
=======================================================
РІШЕННЯ
вченої ради
від ____ ____________ 20 р.
СЛУХАЛИ:

Протокол №6
Поточні питання

Про схвалення Положення про Центр андрагогічної майстерності
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
(проєкт Положення додається).
УХВАЛИЛИ: Положення про Центр андрагогічної майстерності
педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів
вищої освіти і наукових установ, здобувачів вищої освіти,
утворений на базі кафедри педагогіки, професійної освіти та
управління освітніми закладами Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
спільно із Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук
України, с х в а л и т и і рекомендувати ректорові
університету для з а т в е р д ж е н н я .
Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І )

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Коцюбинського
=======================================================
РІШЕННЯ
вченої ради
від ____ ____________ 20 р.
СЛУХАЛИ:

Протокол №6

Про схвалення Роз’яснень з питань дотримання
законодавства щодо виявлення та врегулювання конфлікту
інтересів у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.

УХВАЛИЛИ: Роз’яснення з питань дотримання законодавства щодо
виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у
Вінницькому державному педагогічному університеті
імені Михайла Коцюбинського схвалити і рекомендувати
ректорові університету для затвердження.

Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І )

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Коцюбинського
=======================================================
РІШЕННЯ
вченої ради
від ____ ____________ 20 р.

Протокол №6

СЛУХАЛИ: Про затвердження підсумкових звітів кафедральних
науково-дослідних робіт, термін виконання яких
закінчується у 2020 році
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
УХВАЛИЛИ:
Вінницького

За результатами експертизи науково-методичної ради
державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського (протокол №6 від 21.12.2020р.) затвердити підсумкові звіти
кафедральних науково-дослідних робіт, термін виконання яких закінчується
у 2020 році:
1.
вищого

«Створення і поновлення інформаційно-освітнього середовища
педагогічного

навчального

закладу»

(кер.

–

проф.

ВДПУ

Коношевський Л.Л.);
2.

«Педагогічні

умови

навчання

іншомовного

професійного

спілкування майбутніх учителів у парадигмі сучасної комунікативної
лінгвістики» (кер. – доц. Подзигун О.А.);
3.

«Формування

та

розвиток

методико-математичних

компетентностей майбутніх учителів» (кер. – проф. ВДПУ Матяш О.І.);
4.

«Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів музичного

мистецтва» (кер. – проф. Мозгальова Н.Г.);
5.

«Теоретико-методичні основи програмування і моделювання

тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації» (кер. – проф.
Костюкевич В.М.);

6.

«Лексико-семантичні,

лінгвопрагматичні

та

когнітивно-

дискурсивні особливості різнорівневих одиниць англійської мови» (кер. –
доц. Прадівлянна Л.М.);
7.

«Актуальні проблеми дослідження Східного Поділля в контексті

української історії» (кер. – проф. Романюк І.М.);
8.

«Модернізація мовної та літературної освіти середньої і вищої

школи» (кер. – проф. Куцевол О.М.);
9.

«Сучасний

мас-медійний

простір:

реалії

та

перспективи

розвитку» (кер. – доц. Лешко У.О.);
10.

«Літературні контексти ХХ століття: від модерності до традицій»

(кер. – доц. Поляруш Н.С.).

Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І )

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.

Міністерство освіти і науки України
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Михайла Коцюбинського
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(проф. Лазаренко Н.І )
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Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.
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Протокол №6

Поточні питання
Про проведення фахового семінару й призначення
рецензентів для попереднього розгляду дисертації аспіранта

4-го року денної форми навчання Бабчука Юрія Миколайовича
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
УХВАЛИЛИ:
1. Попередній розгляд дисертаційного дослідження аспіранта 4-ро року
денної форми навчання БАБЧУКА Юрія Миколайовича провести на кафедрі
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами спільно з
кафедрою образотворчого, декоративного мистецтва, технологій і безпеки
життєдіяльності.
2. Рецензентами на попередній розгляд призначити:
Бойчука

Віталія

Миколайовича,

доктора

педагогічних

наук,

професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті,
спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
Старовойт Лесю Василівну, кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри

мистецьких

дисциплін

дошкільної

та

початкової

освіти,

спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І )

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.
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РІШЕННЯ
вченої ради
від ____ ________________ 2020р.

Протокол № 6

СЛУХАЛИ: Схвалення Положення про медіа-центр у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського
Інформує вчений секретар проф. ВДПУ Лапшина І.М.
УХВАЛИЛИ: Положення про медіа-центр у Вінницькому державному
педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
с х в а л и т и і рекомендувати ректорові
університету для затвердження.
Голова вченої ради

(проф. Лазаренко Н.І.)

Вчений секретар

(проф. ВДПУ Лапшина І.М.)
Згідно:

Вчений секретар

проф. ВДПУ Лапшина І.М.

