На засіданні вченої ради Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського 17 лютого 2021р. (протокол №9)
розглядали такі питання:
1. Аналіз якості навчання здобувачів вищої освіти за результатами
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 навчального року
2. Про профорієнтаційну роботу колективу факультету іноземних
мов щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році
3. Про схвалення Положень:
- Положення про факультет дошкільної і початкової освіти імені
Валентини Волошиної
- Положення про факультет математики, фізики і комп′ютерних наук
- Положення про факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій
4. Присвоєння вчених звань:
професора кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті –
доктору педагогічних наук Шевченко Людмилі Станіславівні;
доцента кафедри вокально-хорової підготовки, теорії та методики
музичної освіти – кандидату педагогічних наук Онофрійчук Людмилі
Миколаївні;
доцента кафедри біології – кандидату педагогічних наук Баюрко Наталії
Василівні;
доцента кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті –
кандидату педагогічних наук Уманцю Володимиру Олександровичу
Перший проректор з науково-педагогічної роботи, канд. істор. наук, доц.
Гусєв С.О. проаналізував якість навчання здобувачів вищої освіти
за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021
навчального року
В обговоренні питання брали участь: декан факультету історії, права і
публічного управління, канд. істор. наук, проф. Зінько Ю.А.; декан
факультету фізичного виховання і спорту, доктор наук з фізичного виховання
і спорту, доц. Асаулюк І.О.; зав. кафедри української літератури, канд.
філолог. наук, доцент Віннічук А.П.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши доповідь першого
проректора з науково-педагогічної роботи доц. Гусєва С.О. вчена рада
відмічає, що зимова заліково-екзаменаційна сесія 2020-21 н.р. була
організована і проведена відповідно до чинних нормативних вимог.
Навчальні плани та програми виконані у повному обсязі. Усі заліки і
екзамени відбувалися в режимі дистанційного навчання за розкладом,
документація, загалом, оформлювалася належним чином.
За результатами складених заліків та екзаменів ступенів вищої освіти
бакалавра, магістра абсолютна успішність на денній формі навчання
становить 91,9%, на заочній – 94,9%. Якісний показних – 45,5% на денній
формі та 54,9% на заочній формі навчання.
Вчена рада відмічає високу абсолютну успішність на факультетах
історії, права і публічного управління (95,8%), іноземних мов (94,6%),

філології й журналістики імені Михайла Стельмаха (94,3%). Вищий відсоток
за якісним показником в навчально-науковому інституті педагогіки,
психології та підготовки фахівців вищої кваліфікації (57,1%) та на факультеті
математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій (50,0%). Нижчий
якісний показник на факультетах філології й журналістики імені Михайла
Стельмаха (37,6%), іноземних мов (40,8%) та дошкільної, початкової освіти і
мистецтв імені Валентини Волошиної (40,9%) .
Зберігається висока частка відмінників – 483 особи (12% від
контингенту), але викликає занепокоєння певне збільшення кількості
студентів, які мають академічну неуспішність – 298 осіб (7% від
контингенту).
Загалом, аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020–
21 н.р. показав відповідність основних показників щодо абсолютної
успішності здобувачів вищої освіти у навчанні та потребу у покращенні
показників якості навчання.
Вчена рада Педуніверситету ухвалює:
1. Інформацію першого проректора з науково-педагогічної роботи про
результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020–21 н.р. взяти до
відома.
2. Деканам факультетів, директору інституту:
2.1. Забезпечити постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх
програм, їх модернізацію та аналіз на відповідність запитам здобувачів вищої
освіти, роботодавців, усіх стейкхолдерів.
2.2. Розробити заходи з усунення недоліків у питаннях організації
освітнього процесу, в тому числі в умовах дистанційного навчання, з метою
забезпечення відповідних інтегрованих показників.
2.3. Забезпечити належну організацію та здійснювати постійний
контроль щодо повторного вивчення освітніх компонентів студентами, які
під час сесії отримали незадовільні оцінки з окремих навчальних дисциплін.
2.4. Організувати перевірку стану оформлення заліково-екзаменаційної
документації та внесення даних до АСУ «Деканат» за підсумками зимової
заліково-екзаменаційної сесії 2020–21 н.р.
2.5. Результати складання заліків та екзаменів, рейтинги успішності
студентів та список академборжників оприлюднити на сайтах
факультетів/інституту, інформаційних стендах.
2.6. Практикувати моральне заохочення студентів, які мають особливі
успіхи у навчанні.
2.7. Забезпечити організацію перезарахування освітніх здобутків
студентів відповідно до Процедури визнання результатів навчання,
отриманих під час навчання за іншими освітніми програмами у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського чи в
інших закладах вищої освіти, у неформальній освіті, та трансфер кредитів
ЄКТС.
3. Завідувачам кафедр:

3.1. Забезпечити впровадження пункту 5.4 Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освіти Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського щодо ознайомлення студентів
на початку семестру з формою підсумкового контролю освітнього
компоненту, змістом завдань попереднього навчального періоду, а також з
критеріями оцінювання.
3.2. Здійснювати особистий контроль за своєчасною підготовкою,
оновленням та затвердженням у встановленому порядку навчальних програм,
робочих навчальних програм навчальних дисциплін, практик із залученням
здобувачів вищої освіти, випускників та роботодавців.
3.3. Спільно з відповідальними за цифровий розвиток кафедр
забезпечити контроль за підготовкою освітнього контенту та розміщення
його на платформі LMS Collaborator.
3.4. На засіданнях кафедр періодично заслуховувати звіти науковопедагогічних та педагогічних працівників щодо якості навчання за
результатами поточного контролю.
3.5. Внести пропозиції щодо запровадження у 2021-22 н.р. викладання
окремих навчальних дисциплін іноземною мовою.
4. Науково-педагогічним, педагогічним працівникам:
4.1. Вдосконалювати технології дистанційного навчання.
4.2. Створити і постійно оновлювати контент освітніх компонентів для
дистанційного навчання на платформі LMS Collaborator.
4.3. Ознайомлювати студентів з формами підсумкового контролю,
змістом завдань попереднього навчального періоду з дисциплін, які
викладаються, та критеріями оцінювання набутих компетентностей.
4.4. Після кожного заліку/екзамену здійснювати аналіз співвідношення
результатів навчання та обраних методів викладання і вносити відповідні
корективи у наступному навчальному періоді.
4.5. Постійно вдосконалювати зміст та форми освітньої діяльності,
активно залучати здобувачів вищої освіти до наукових проектів, грандів,
стартапів.
4.6. Розвивати практику підвищення кваліфікації (стажування) як у
Педуніверситеті, так і у зарубіжних закладах освіти та наукових установах.
5. Начальнику навчально-методичного відділу (Гонтар Т.Ф.):
5.1. Забезпечити методичний супровід розробки гнучких навчальних
траєкторій через організацію вивчення дисциплін вільного вибору,
академічну мобільність та трансфер кредитів.
5.2. Підготувати матеріали щодо результатів семестрового оцінювання
та рейтинги студентів за успішністю для розміщення на офіційному вебсайті
Педуніверситету.
5.3. Спільно з Центром внутрішньої системи забезпечення якості освіти
(Губіна С.І.) забезпечити моніторинг якості освіти у другому півріччі 2020–
21 н.р. з використанням комп’ютерно орієнтованих технологій та провести
порівняльний аналіз їх результатів з результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії.

5.4. Внести зміни до Положення про організацію вивчення вибіркових
навчальних дисциплін (додаткових спеціальностей, спеціалізацій) у
Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла
Коцюбинського відповідно до рекомендацій експертів НАЗЯВО.
6.
Керівникові Медіа-центру (Добжанська М.Є.) висвітлювати
здобутки в освітній діяльності шляхом розміщення матеріалів на офіційному
вебсайті Педуніверситету, в засобах масової інформації та соціальних
мережах.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи доц.Гусєва С.О.
Про профорієнтаційну роботу колективу факультету іноземних мов
щодо забезпечення якісного набору вступників у 2021 році
проінформував завідувач кафедри міжкультурної комунікації, світової
літератури та перекладу, канд. філолог. наук, доц. Петров О.О.
УХВАЛИЛИ: Інформацію завідувачів кафедр факультету іноземних мов
про профорієнтаційну роботу колективу факультету щодо забезпечення
якісного набору вступників у 2021 році в з я т и до в і д о м а .
Вчена рада Педуніверситету також ухвалила:
1. Положення про факультет дошкільної і початкової освіти імені
Валентини Волошиної
с х в а л и т и
і рекомендувати ректорові
університету для затвердження.
2. Положення про факультет математики, фізики і комп′ютерних наук
с х в а л и т и і рекомендувати ректорові університету для затвердження.
3. Положення про факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій
с х в а л и т и і рекомендувати ректорові університету для затвердження.
На засідання вченої ради подано документи атестаційних справ
Шевченко Л.С., Уманця В.О., Баюрко Н.В., Онофрійчук Л.М. 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 природничогеографічного факультету, канд. географ. наук, доц. Стефанков Л.І., декан
факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини
Волошиної, канд. пед. наук, доц. Кіт Г.Г., доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та
хореографії Мозгальова Н.Г., ректор університету, доктор педагогічних наук,
проф. Лазаренко Н.І., які зауважили на досвіді викладацької роботи і
громадській активності претендентів на присвоєння вчених звань.

Для проведення таємного голосування обрали лічильну комісію у складі:
доц. Вознюк Т.В., доц. Поселецької К.А., начальника навчально-методичного
відділу Гонтар Т.Ф.
УХВАЛИЛИ:
1. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння вченого звання професора кафедри інноваційних та
інформаційних технологій в освіті доктору педагогічних наук ШЕВЧЕНКО
Людмилі Станіславівні.
2. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння вченого звання доцента кафедри інноваційних та інформаційних
технологій в освіті кандидату педагогічних наук УМАНЦЮ Володимиру
Олександровичу.
3. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння вченого звання доцента кафедри біології кандидату педагогічних
наук БАЮРКО Наталії Василівні.
4. Клопотати перед Міністерством освіти і науки України про
присвоєння вченого звання доцента кафедри вокально-хорової підготовки,
теорії та методики музичної освіти кандидату педагогічних наук
ОНОФРІЙЧУК Людмилі Миколаївні.
Заслухано
питання
про
виділення
Раді
студентського
самоврядування коштів від отриманих Педуніверситетом за освітні
послуги у 2020-2021 навчальному році
Звітував голова Ради студентського самоврядування Штифлюк В.В.
УХВАЛИЛИ: Рекомендувати ректорові університету виділити у 2021
році на потреби Ради студентського самоврядування Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
кошти у розмірі 0,5% від отриманих Педуніверситетом за освітні послуги у
2020-2021 навчальному році.
Також на засіданні вченої ради заслухано низку поточних питань:
- про рекомендацію до друку наукових праць викладачів
- про схвалення складу разової спеціалізованої ради для прийняття до
розгляду та проведення захисту дисертації БАБЧУКА Юрія Миколайовича
- про видачу дипломів доктора філософії третього освітньо-наукового
рівня з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка у зв’язку із набранням чинності
наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 № 157 про
присудження ступеня доктора філософії
УХВАЛИЛИ:
1. За результатами експертизи науково-методичної ради Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
(протокол №8 від 15.02.2021р.) монографію ВІЗНЮК І.М. «Психологічна
стійкість майбутніх фахівців соціономічних професій в умовах
дистанційного навчання» р е к о м е н д у в а т и д о д р у к у .

2. Рекомендувати ректорові університету утворити у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського
разову спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертації «Підготовка майбутніх учителів технологій до організації
дизайнерської діяльності учнів у старшій школі» аспіранта кафедри
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, 4-го року
навчання денної форми навчання БАБЧУКА Юрія Миколайовича.
3. У зв’язку із набранням чинності наказу Міністерства освіти і науки
України від 09.02.2021 № 157 про присудження ступеня доктора філософії
рекомендувати ректорові університету:
1. Видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового рівня з
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта
ДАНИЛИШИНІЙ Катерині Олександрівні.
2. Видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового рівня з
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта
ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ Руфіні Олегівні.
3. Видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового рівня з
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта
КУШНІР Аліні Сергіївні.
Видати диплом доктора філософії третього освітньо-наукового рівня з
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 «Середня освіта (за
предметними спеціальностями) КАТЕРИНЮК Галині Дмитрівні.
Голова вченої ради
Учений секретар

проф. Лазаренко Н.І.
проф. ВДПУ Лапшина І.М.

