Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № З
20 листопада 2018 року
засідання вченої ради гуманітарного факультету
Голова вченої ради - доц. Колот С.О.
Секретар вченої ради - доц. Кривдіна І.Б.
Присутні: проф. Сухотеріна J1.I., доц. Спрінсян В.Г., проф. Розова Т.В.,
доц. Кубко В.П., доц. Чістякова І.М., доц. Тхоржевська Т.В., ст. викл. Масі Н.І.,
доц. Мельник О.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати 1-го модульного контролю (І семестр) на ГФ (Доповідає та
проект рішення готує заст. декана з навчальної роботи Масі Н.І.).
2. Про забезпечення кафедр ГФ електронною навчально-методичною літературою
з метою оптимізації СРС.
3. Про участь кафедр філософії та методології науки, політології та історії та
етнографії України у виховній роботі студентів ГФ (Доповідають та проект
рішення готують зав. кафедри ФМН проф. Жарких В.Ю., зав. кафедри політології
проф. Сухотеріна Л.І., зав. кафедри ІЕУ проф. Гончарук Г.І.).
4. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
заст. декана з навчальної роботи Масі Н.І. про результати 1-го модульного
контролю (І семестр) на ГФ.
____
Підсумки успішності відображені в таблиці:
Невстигаючі студенти

Курс

Всього
студентів

2
осіб

1
1 бак
2 бак
3 бак
4 бак
1 маг
Всього

45
70
46
55
27
243

Студенти, що за
підсумками
модуля отримали
>30 балів з усіх
дисциплін
3
осіб
34
58
33
47
22
194

%
75,5
82,9
71,7
85,5
81,5
79,8

Всього (отримали
за підсумками
модуля < 30 балів
хоча б з однієї
дисципліни(в т.ч. 3
* К Р та К П ))
4
%
осіб
8
17,8
8
11,4
15,2
7
5
9,1
3
П,1
31
12,8

Які мають
заборгованості з 3-х
та більше дисциплін
(в т.ч. з КР та КП)
5
осіб
3
4
6
3
2
18

%
6,6
5,7
13,0
5,5
7,4
7,4

Три тижні достатньо активно йде робота із закриття першого модулю.
Перший модуль - сигнал в першу чергу для студентів. Проректор Нестеренко

С.А. зазначив, що ми знаємо про ситуацію з великою кількістю працюючих
студентів. Тому ми повинні змінити форми роботи з тими, хто змушений
працювати.
Декан Колот С.О. запитала, що можна запропонувати у зазначеній ситуації,
індивідуальні завдання, на жаль, не завжди ефективні.
Зав. кафедри ІДМК Спрінсян В.Г. повідомив, що всі форми вже є, але вони
не виконуються студентами. Ті, хто хоче - пишуть заяви про індивідуальний
графік, ходять й складають модулі. А ось як бути з тими, хто не відвідує заняття це вже запитання.
Декан Колот С.О. додала, що з'явилися іноземці й з ними необхідно
додатково працювати.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) зав. кафедрами рекомендувати забезпечити та посилити роботу із
вітчизняними та іноземними студентами;
3) особливу увагу приділити посиленню роботи з іноземцями.
II. СЛУХАЛИ:
Завідувачів кафедрами ГФ проф. Корнещук В.В., проф. Розову Т.В.,
проф. Сухотеріну Л.І., доц. Чістякову І.М., доц. Спрінсяна В.Г.,
проф. Гончарука Г.І., проф. Жарких В.Ю. - про забезпечення кафедр ГФ
електронною навчально-методичною літературою з метою оптимізації СРС.
Усі зав. кафедрами відмітили: 1) необхідність електронної навчальнометодичної літератури для забезпечення самостійної роботи студентів, особливо
тих, хто вчиться за індивідуальними графіками;. 2) наявність, відповідно планам,
електронної навчально-методичної літератури в електронній бібліотеці ОНПУ;
3) вдосконалення навчально-методичної літератури викладачами кафедр з
урахуванням нових розробок,
а також у разі змін у навчальних планах
спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
III. СЛУХАЛИ:
зав. кафедри ФМН проф. Жарких В.Ю., зав. кафедри політології
проф. Сухотеріну Л.І., заступника зав. кафедри історії та етнографії України
доц. Мельника О.В. про участь кафедр у виховній роботі студентів ГФ.
Декан ГФ Колот С.О. зазначила, що хотілося б послухати завідувачів не
випускових кафедр із запропонованого питання й щоб кафедри поділилися
досвідом. Наприклад, у філософів є професійно орієнтованість виховної роботи.
Зав. кафедри філософії та методології науки проф. Жарких В.Ю. повідомив
про наступні заходи виховного характеру, що заплановані та проводяться
кафедрою:
1) проведення бесід та консультацій з питань виховання студентської
молоді;
2) проведення засідань студентського філософського клубу;

3) участь у проведенні заходів до святкування 100-річчя ОНПУ;
4) проведення Днів філософії, Днів науки та інших заходів.
ВИСТУПИЛИ:
зав.
кафедри
інформаційної
діяльності
та
медіа-комунікацій
доц. Спрінсян В.Г. зауважив, що якщо це все внутрішньо факультетські заходи, то
наші студенти участі не приймали. Технарі більше цікавляться. Виховну роботу в
акредитаційних справах вже прибрали, але в ліцензійних умовах є наукова робота
в студентських гуртках, необхідно активно залучати наших студентів.
Зав. кафедри політології проф. Сухотеріна JI.I. зазначила, що звіт про
виховну роботу кафедри буде також містити інформацію про весь ОНПУ.
Створено науковий студентський гурток, яким керує Пєлєвін Є.Ю. до якого
будуть також залучати студентів ГФ. Я особисто проводжу консультації зі
студентами технічних спеціальностей з питань студентського самоврядування.
Заступник зав. кафедри історії та етнографії України доц. Мельник О.В.
повідомив, що у кафедри мінімальне навантаження на ГФ, тому виховну роботу
проводять лише ті викладачі, які працюють на зазначеному факультеті. Для
студентів всіх спеціальностей - культурне виховання та краєзнавчі заходи, лекції
з історії ОНПУ та вищої освіти України. Також проводиться патріотично-виховна
робота (з використанням відео). Проводяться зустрічі з ветеранами війни в
Афганістані, наукові дискусії з питань Голодомору. [їропозиції кафедри:
посилити роботу зі студентською радою ОНПУ з метою узгодження планів
виховної роботи кафедр та студентськими заходами.
Декан ГФ доц. Колот С.О. зазначила, що питання адаптації першого курсу
також не можна обійти стороною, потрібна допомога невипускових кафедр. Всі
заходи, згадані кафедрами, в цілому доповнюють одне одного. Про значну роль
студентського самоврядування у виховному процесі також не можна забувати.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
IV. РІЗНЕ:
IV.1. СЛУХАЛИ:
заст. декана з наукової роботи доц. Тхоржевська Т.В. ще раз нагадала про
факультетський семінар, який продовжує свою роботу. Його чергове засідання
відбудеться у четвер о 13.30. На попередньому засіданні було обговорене питання
публікацій у журналах Web-of-Science. Відповідальні за наукову роботу на
кафедрі мають повну інформацію та повинні все донести до широкого загалу.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
IV.2. СЛУХАЛИ:
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарука Г.І. про
затвердження теми дисертаційної роботи, індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи аспірантки Величко Т.О.

УХВАЛИЛИ:
затвердити індивідуальний навчальний план та індивідуальний план
наукової роботи аспірантки Величко Т.О. та тему дисертаційної роботи «Захист і
безпека України в документах і діяльності парламентських партій».
Голова вченої ради

С.О. Колот

Секретар вченої ради

І.Б. Кривдіна

