Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 4
18 грудня 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. Сухотеріна JT.I., проф. Жарких В.Ю.,
гіроф. Корнещук В.В., доц. Спрінсян В.Г., проф. Розова Т.В., доц. Кубко В.П.,
доц. Чістякова І.М., доц. Доброєр Н.В., доц. Тхоржевська Т.В., ст. викл. Масі Н.І.,
студ. Котенко І.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан наукової роботи на ГФ. (Доповідає та проект рішення готує заступник
декана з наукової роботи доц. Тхоржевська Т.В.)
2. Про роботу кураторів. (Доповідає та проект рішення готує заступник декана з
навчальної роботи ст. викл. Масі Н.І.).
3. Різне.
„
I. СЛУХАЛИ:
заступника декана з наукової роботи Тхоржевську Т.В. про стан наукової
роботи на ГФ.
Більш детальну та підтверджену інформацію стосовно результатів з
наукової роботи кафедр ми будемо мати у січні місяці, коли всі відзвітують із
зазначеного питання за 2018 календарний рік. Хочу ще раз нагадати, що звіт
передбачає підготовку презентацій та проведення порівняльного аналізу з
попереднім 2017 роком. Шаблони у всіх вже є, ми не перший раз такі звіти
готуємо. До нас завітає проректор з наукової та науково-педагогічної роботи
проф. Дмитришин Д.В. Велике прохання користуватися саме шаблонами
презентацій, тому що на основі наших відомостей буде складено звіт по
університету для Києва.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
II. СЛУХАЛИ:
заступника декана з навчальної роботи ст. викл. Масі Н.І. про роботу
кураторів.
Нагадаю, що на виконання Закону України «Про вищу освіту» та рішення
Вченої ради ОНПУ Наказом №29 від 20.10.2016 р. було введено в дію Положення
про куратора академічної групи ОНПУ. Зазначений документ із додатками
знаходиться у вільному доступі на інтернет-сайті ОНПУ. В Положенні міститься
інформація про призначення куратора та засади його діяльності, основні завдання
роботи, права куратора групи, критерії результативності діяльності та його

відповідальність. Окремо необхідно вести журнал роботи куратора, зразки його
оформлення можна також знайти на сайті. Всі куратори на випускаючих кафедрах
були оперативно ознайомлені зі змінами та працюють згідно останніх вказівок.
Єдина проблема - куратори недостатньо уваги приділяють здійсненню контролю
поточної успішності студентів гуманітарного факультету, що негативно впливає
на рівень їх загальної успішності.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) активізувати роботу кураторів у напрямку здійснення постійного контролю
поточної успішності студентів гуманітарного факультету.
III. РІЗНЕ:
111.1. СЛУХАЛИ:
зав. кафедри правознавства доц. Чістякову І.М. про рекомендацію до
видання навчального посібника «Інтелектуальна власність та авторське право»
для студентів усіх спеціальностей (автори: доц. Чістякова І.М., доц. Кривдіна І.Б.,
доц. Буряк Д.В., доц. Кубко В.П., доц. Гегечкорі О.В., ст. викл. Татакі Д.Д., ст.
викл. Татакі О.О., пров. фах. Чернов Т.О.) та надання йому грифу Міністерства
освіти і науки України.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати навчальний посібник «Інтелектуальна власність та авторське
право» для студентів усіх спеціальностей (автори: доц. Чістякова- І.М., доц.
Кривдіна І.Б., доц. Буряк Д.В., доц. Кубко В.П., доц. Гегечкорі О.В., ст. викл.
Татакі Д.Д., ст. викл. Татакі О.О., пров. фах. Чернов Т.О.) до видання та до
надання йому грифу Міністерства освіти і науки України як такому, що
виконаний на високому рівні подання матеріалу, у обсязі та за тематикою
повністю відповідного до програм дисципліни «Інтелектуальна власність та
авторське право», яка входить до навчального плану підготовки бакалаврів усіх
інститутів та факультетів.
111.2. СЛУХАЛИ:
Зав. кафедри правознавства доц. Чістякову І.М. про рекомендацію до
видання навчального посібника «Міжнародні відносини» для студентів
гуманітарних спеціальностей авторів: проф. Оборського Г.О., доц. Чістякової
І.М., доц. Воробйової Г.В., доц. Озернюк Г.В., доц. Кривдіної І.Б., ст. викл.
Гайтана В.В., пров. фах. Чернова Т.О. та надання йому грифу Міністерства освіти
і науки України.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати навчальний посібник «Міжнародні відносини» для студентів
гуманітарних спеціальностей авторів: проф. Оборського Г.О., доц. Чістякової
І.М., доц. Воробйової Г.В., доц. Озернюк Г.В., доц. Кривдіної І.Б., ст. викл.
Гайтана В.В., пров. фах. Чернова Т.О. до видання та до надання йому грифу
Міністерства освіти і науки України як такому, що виконаний на високому рівні
подання матеріалу, у обсязі та за тематикою повністю відповідного до програм

дисципліни «Міжнародні відносини», яка
входить до навчального плану
підготовки бакалаврів гуманітарного факультету.
ІІІ.З. СЛУХАЛИ:
Зав. кафедри правознавства доц. Чістякову І.М. про рекомендацію до
видання навчального посібника «Політологія» для студентів гуманітарних
спеціальностей авторів: проф. Білоусова О.С., доц. Бабіної В.О., доц. Кривдіної
І.Б., доц. Моісеєвої Т.М., доц. Чістякової І.М., ст. викл. Латишевої В.В., ст. викл.
Татакі Д.Д., ст. викл. Шевченко Б.Г., пров. фах. Чернова Т.О. та надання йому
грифу Міністерства освіти і науки України.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати навчальний посібник «Політологія» для студентів
гуманітарних спеціальностей авторів: проф. Білоусова О.С., доц. Бабіної В.О.,
доц. Кривдіної І.Б., доц. Моісеєвої Т.М., доц. Чістякової І.М., ст. викл. Латишевої
В.В., ст. викл. Татакі Д.Д., ст. викл. Шевченко Б.Г., пров. фах. Чернова Т.О. до
видання та до надання йому грифу Міністерства освіти і науки України як такому,
що виконаний на високому рівні подання матеріалу, у обсязі та за тематикою
повністю відповідного до програм дисципліни «Політологія», яка входить до
навчального плану підготовки бакалаврів гуманітарного факультету.
Голова вченої ради
Секретар вченої ради

С.О. Колот
І.Б. Кривдіна

