Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 10
25 квітня 2018 року
засідання вченої ради гуманітарного факультету
Голова вченої ради – доц. Колот С.О.
Секретар вченої ради – доц. Кривдіна І.Б.
Присутні: проф. Гончарук Г.І., проф. Корнещук В.В., проф. Розова Т.В., доц.
Спрінсян В.Г., проф. Сухотеріна Л.І., проф. Жарких В.Ю., доц. Чістякова І.М.,
доц. Кубко В.П., ст. викл. Масі Н.І., доц. Доброєр Н.В., доц. Лугова Т.А., студ.
Віноградова К.П.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про проведення конкурсу на посади науково-педагогічних працівників.
(Доповідає та проект рішення готує декан доц. Колот С.О.).
Про роботу кураторів на ГФ. (Доповідають та проект рішення готують
заступники декана ГФ: з виховної роботи доц. Доброєр Н.В., з
навчальної роботи ст. викл. Масі Н.І.).
Про діяльність комісії з виховної роботи: кураторство гуртожитку.
(Доповідає та проект рішення готує заступник декана ГФ з виховної
роботи доц. Доброєр Н.В.).
Про вибори в органи студентського самоврядування. (Доповідає та
проект рішення готує заступник декана ГФ з виховної роботи доц.
Доброєр Н.В.).
Різне.

І. СЛУХАЛИ:
декана доц. Колот С.О. про проведення конкурсу на посади науковопедагогічних працівників.
Вчена рада ГФ обирає на посаду доцента кафедри культурології,
мистецтвознавства та філософії культури доц. Королькову Ольгу Василівну в
рамках процедури конкурсного відбору науково-педагогічних працівників.
Вона йде на конкурс у зв'язку з реорганізацією кафедри та обранням нового
завідувача проф. Розової Т.В. Пропоную для підрахунку голосів створити і
затвердити лічильну комісію у складі: голова – проф. Гончарук Г.І., члени –
проф. Розова Т.В., проф. Жарких В.Ю. Голосували за затвердження
одноголосно.
Висновки про професійні та особисті якості претендента на посаду
доцента, що були затверджені на засіданні трудового колективу кафедри по
кандидатурі є позитивними. Голосування буде таємним, бюлетені вже
підготовлено та роздано всім членам ради.
ВИСТУПИЛИ:
зав. кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури

проф. Розова Т.В., зав. кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій доц. Спрінсян В.Г., зав. кафедри політології проф. Сухотеріна
Л.І. підтримали кандидатуру доцента Королькової О.В. на посаду доцента
кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі результатів таємного голосування вважати Королькову
Ольгу Василівну обраною за конкурсом на посаду доцента кафедри
культурології, мистецтвознавства та філософії культури.
2. Рекомендувати ректору ОНПУ перевести Королькову Ольгу
Василівну на посаду доцента кафедри культурології, мистецтвознавства та
філософії культури як таку, що обрана за конкурсом строком на 3 роки.
Результати таємного голосування: «за» - 14, «проти» - немає,
«недійсних бюлетенів» - немає.
ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Заступника декана ГФ з виховної роботи доц. Доброєр Н.В. про
роботу кураторів на ГФ:
Відмітила активну культурно-масову роботу кураторів зі студентами:
відвідування музеїв, театрів, участь студентів у заходах, що проводять
бібліотеки, соціальні служби, організації міста. Звернула увагу на вагомий
вклад методиста деканату Бабіцької М.В. в організацію театральних постанов
із залученням студентів ГФ, УПІ, УІІ, що також стає активною формою та
нагодою для профорієнтаційної роботи. Відмітила активну участь у
культурно-масовій роботі ГФ члена студентського самоврядування , студента
Котенко Іллі. Звернула увагу на таку сучасну форму наукової культурномасової роботи, як створення комп’ютерних ігор, активними учасниками чого
стають наші студенти ГФ, разом зі студентами ІКС та викладачами ГФ та
ІКС. Акцентувала, що подобна співпраця також дає імпульс для нових
підходів до наукової проектної діяльності студентів ГФ і може стати формою
профорієнтаційної роботи при її належній пропаганді на сайтах ГФ.
2.2. Заступника декана ГФ з навчальної роботи Масі Н.І. про роботу
кураторів на ГФ:
Повідомила, що протягом останніх двох тижнів з кураторами
проводилися бесіди та надавалися роз'яснення з приводу змісту роботи та
відповідальності, яку повинні нести куратори груп. Особливу увагу слід
звернути на студентів, які безвідповідально ставляться до ліквідації
заборгованостей за сесією та модулями. Кураторам разом з невстигаючим
студентом та викладачами, з дисциплін яких є заборгованості, необхідно
складати графік перездач заборгованостей, затверджувати його у декана,
чітко контролювати виконання графіку. Нажаль, куратори перекладають
відповідальність за додержування графіку на самих студентів та деканат.
З навчанням ситуація наступна: зимову сесію закрили, зараз будемо
займатися першим модулем. Пропоную кураторам проводити постійний
моніторинг навчальної ситуації і починати активно реагувати вже за
результатами першого модулю, Це дасть змогу кураторам вчасно виявляти

проблемні питання, а викладачам - своєчасно вирішувати ці питання,
зокрема, давати додаткові завдання таким студентам. Зам. зав. кафедрами з
навчальної роботи повинні контролювати виконання графіку консультацій.
ВИСТУПИЛИ:
Декан Колот С.О. відмітила, що майже на всіх засіданнях ректорату мова йде
про те, що якісне навчання – це майбутнє кафедр та університету взагалі.
Тому завідуючим випусковими кафедрами слід звернути увагу на те, щоб у
своїх звітах на засіданнях кафедр куратори доповідали, що робиться
конкретно для ліквідації заборгованостей, а не взагалі теоретизували з цієї
теми. Як додатковий варіант вирішення проблеми, пропоную підключити до
роботи з невстигаючими студентами студентське самоврядування – можливо,
це буде більш дієвим механізмом, ніж лише дії з боку викладача.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) кураторам активізувати роботу з невстигаючими студентами;
відповідальні – куратори груп і завідуючі випусковими кафедрами;
3) підключити студентське самоврядування до роботи з невстигаючими
студентами.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
заступника декана ГФ з виховної роботи доц. Доброєр Н.В. про
діяльність комісії з виховної роботи: кураторство гуртожитку.
Деканат постійно знаходиться на зв'язку з комендантами гуртожитку.
Проблем немає.
Кураторство гуртожитку: діяльність комісії з виховної роботи в
гуртожитку № 3 цього року була на достатньо високому рівні по ГФ.
Студрада регулярно проводила свої засідання із приводу порушників правил
проживання в гуртожитку. Але цього року практично не було дорікань на
поведінку студентів Гуманітарного факультету. Засідання проходили у
присутності директора гуртожитку й заст. деканів по виховній роботі
гуманітарного й енергетичного факультету. Студенти, що порушували режим
викликались на студраду для встановлення причин недотримання правил
проживання й визначення відпрацьовувань як виховного заходу на території
гуртожитку. У випадку назріваючих конфліктів між студентами ГФ, що
проживають у гуртожитку, студрадою і зам. деканом по виховній роботі
проводились роз'яснювальні бесіди, що допомагали знизити напруженість і
ризик конфліктних ситуацій між студентами й адміністрацією гуртожитку.
Протягом усього навчального року студенти ГФ демонстрували гарне
поводження в гуртожитку й проявляли себе з позитивної сторони. Потрібно
відзначити, що цього року наші студенти проявили себе з найкращої сторони
при підготовці списків на поселення, що дозволило зробити документацію в
найкоротший термін.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.

ІV. СЛУХАЛИ:
заступника декана ГФ з виховної роботи доц. Доброєр Н.В. про вибори
в органи студентського самоврядування.
Вчора організовано пройшли щорічні вибори в органи студентського
самоврядування. На ГФ обраним був студент групи ІК-151 Котенко І.В., в
рамках університету – студент групи АС-143 ІКС Глєбов І.В.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
V. СЛУХАЛИ:
5.1. Зав. кафедри ФМН проф. Жарких В.Ю. про затвердження
Додаткової програми кандидатського іспиту за фахом 09.00.09 – філософія
науки здобувача кафедри філософії та методології науки Савченкова О.Г.
Тема дисертації «Соціо-філософський аспект кліпової свідомості в контексті
сучасного українського соціуму». Науковий керівник проф. Жарких В.Ю.
УХВАЛИЛИ:
затвердити Додаткову програму кандидатського іспиту за фахом
09.00.09 – філософія науки здобувача кафедри філософії та методології науки
Савченкова О.Г. Тема дисертації «Соціо-філософський аспект кліпової
свідомості в контексті сучасного українського соціуму». Науковий керівник
проф. Жарких В.Ю.
5.2. Методист Бабіцька М.В. розповіла про можливість проведення
профорієнтації 20 травня. В економічному ліцеї наші студенти покажуть п'єсу
«Дерева помирають стоячи», яку готують до 100-річчя ОНПУ. Випусковим
кафедрам пропонується підготувати короткі текстові повідомлення з
інформацією по спеціальностях, з якими після спектаклю наші студентиартисти звернуться до старшокласників ліцею. А також обов'язково - буклети
рекламного характеру. Термін виконання - до 10 травня.
Декан Колот С.О.: 19 травня УПІ буде проводити олімпіаду й пропонує
також звернутися до учнів, які будуть у ній приймати участь, з рекламою
наших спеціальностей. Велике прохання, щоб все було коротко, чітко та
яскраво. Таким чином, два запропоновані заходи профорієнтаційного
характеру дають нам змогу розширити наші горизонти у зазначеному
напрямку.
5.3. Декан Колот С.О. повідомила, що необхідно привести у порядок
сайти кафедр, а також, по можливості, уніфікувати структуру їх наповнення.
Відповідальні за оформлення сайтів на факультеті - Лугова Т.А. і Татакі А.А.
Особи, які відповідають на кафедрах за формування сайтів, повинні
найближчим часом зустрітися з ними для обговорення питання. Крім того, на
кафедри було відправлено зведений план заходів до Ювілею ОНПУ, в якому
інформація зібрана з планів всіх кафедр. Прохання до завідуючих кафедрами
– активізувати роботу з подготовки до Ювілею.
УХВАЛИЛИ:

1) інформацію за пп. 5.2-5.3 прийняти до відома.
Голова вченої ради
Cекретар вченої ради

С.О. Колот
І.Б. Кривдіна

