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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Звіт з наукової роботи кафедр гуманітарного факультету. (Доповідають та
проект рішення готують заст. завідувачів кафедри з наукової роботи).
Про хід профорієнтаційної роботи на ГФ. (Доповідають та проект рішення
готують зав. кафедрами).
Про результати зимової сесії 2018-2019 навч. року на ГФ. (Доповідає та
проект рішення готує заст. декана з навчальної роботи Масі Н.І.)
Аналіз стану виховної роботи зі студентами гуртожитку. (Доповідає та
проект рішення готує заст. декана з виховної роботи Доброєр Н.В.).
Про відкриття спеціальності на кафедрі історії та етнографії України.
(Доповідає та проект рішення готує зав. кафедри ІЕУ проф. Гончарук Г.І.).
Різне.

І. СЛУХАЛИ:
завідувачів кафедрами та заступників зав. кафедрами з наукової роботи зі
звітами про наукову діяльність кафедр гуманітарного факультету (з
презентаціями).
Заступник зав. кафедри політології доц. Шановська О.А. презентовала звіт
по наукову роботу кафедри за 2018 рік.
Голова вченої ради гф, декан, доц. Колот С.О. звернула увагу на те, що у
попередньому році у вас був показник по статтям 13 одиниць, а в цьому - лише 8.
Як ви можете це пояснити?
Доц. Шановська О.А. пояснила, що у 2017 році докторантка Зуєва Л.Є.
готувалася до захисту, тому й результати дещо кращі. Цей рік не є таким
врожайним, але кафедра має великий потенціал.
Доц. кафедри історії та етнографії України доц. Кучерук М.С. представила
звіт про наукову роботу кафедри історії та етнографії України за 2018 рік. Окремо
було заначено, що гордістю кафедри є збірка наукових праць «Інтелігенція і
влада», яку ми збираємося акредитувати у міжнародній базі Index Copernicus.

Голова вченої ради гф, декан, доц. Колот С.О. підкреслила, що кафедра не
дуже активно в науковому плані працює зі студентами.
Доц. Кучерук М.С. відповіла, що відповідальним на кафедрі за цей вид
роботи є доц. Мельник О.В., було видано у співавторстві зі студентами 3 наукові
статті, приймаємо участь у конкурсах, олімпіадах тощо.
Заступник зав. кафедри філософії та методології науки доц. Рибка Н.М.
доповіла про результати наукової роботи кафедри за 2018 рік, зазначивши, що
стратегія кафедри в умовах зменшення кількості дисциплін, які викладаються, піар за рахунок різноманітних спільних наукових проектів. Тісна співпраця з
деканатами (зокрема, ІБЕІТ), дають результати. Запрошуємо кафедри долучитися
и довести технарям, що ми, гуманітарії, також потрібні. Практичне значення
зазначених проектів у налагодженні міжфакультетських зв’язків, до того ж, наша
кафедра стала предметом вивчення, й реклама - головне. Наукова мета побачити ідею та місце кафедри в системі вищої освіти.
У нас також є науковий журнал, який існує 4 роки, є сайт у нього, ми його
реєструємо у різноманітних базах, подали зараз у Copernicus. Два заходи, для
участі у яких ми запрошуємо всіх - це круглий стіл та наукова конференція
(спільно з ОНУ ім. І.І. Мечникова).
Голова вченої ради гф, декан, доц. Колот С.О. зауважила, що у нас є
загально факультетський семінар, де прошу представників вашої кафедри
виступити та поділитися досвідом.
Заступник зав. кафедри правознавства ст. викл. Татакі Д.Д. надав звіт про
наукову роботу кафедри у 2018 році. Серед основних досягнень кафедри було
названо відкриття спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії». Наукова тема кафедри є багатофункціональною й охоплює
декілька напрямів. До того ж 3 монографії було видано викладачами кафедри. На
жаль зменшилася кількість наукових статей та тез конференцій.
Зав. кафедри правознавства доц. Чістякова І.М. внесла деякі позитивні
корективи у звіт: так, нещодавно отримала звання доцента наш викладач Бабіна
В.О. У видавництва було надано 12 наукових статей, які вийдуть друком у
найближчий час. Все це ми вже як додадок до звіту будемо оформлювати. Проф.
Марущак В.П., що працює на нашій кафедрі, є дійсним членом Магдебурської
академії управління, ми готуємо також спільні публікації з ним. Відправили у
видавництво «Каравела» (м. Київ) три навчальних посібника - «Міжнародні
відносини», «Політологія» та «Інтелектуальна власність та авторське право»,
плануємо отримати на них гриф МОН. У нас також працює заступник начальника
департаменту комунальної власності Одеської міської ради доц. Шевченко Т.В.
Міжнародні зв'язки ми підтримуємо також з Німеччиною та Фінляндією. Діючий
адвокат доц. Озернюк Г.В., яка дає багато студентам інформації з практичної
точки зору, працює в штаті, а не є сумісником.
Заступник завідувача кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій доц. Якубовська М.Г. представила звіт про наукову роботу кафедри
за 2018 рік. Серед основних досягнень, якими пишається кафедра, рекордна
кількість наукових статей (серед яких є й фахові, й в різноманітних міжнародних
базах, включаючи одну статтю в базі Scopus).

Зав. кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій доц. Спрінсян
В.Г. додав, що кафедрою складено бібліографічний покажчик. Щодо
впроваджень, то є ще додатково десять, за які ми гроші не отримуємо. В цьому
році ми почали більш активно працювати у напрямку публікацій у міжнародних
базах, тому й маємо добрий результат - 9 робіт у зарубіжних виданнях,
включаючи Scopus. Прийшов до нас новий викладач Чурсін М.М., який багато
публікується за кордоном, в тому числі у США. Таким чином й показники зросли
у порівнянні з попереднім роком.
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. поставив запитання чи
публікації є тільки статтями, чи до списку внесено й тези конференцій. Якщо без
тез конференцій, то показники дійсно вражаючі.
Зав.
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доц. Спрінсян В.Г. відповів, що зазначено без тез наукових конференцій, тільки
фахові статті та статті в міжнародних базах.
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І. попросив
показати монографії.
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доц. Богуславська Ю.Ю. представила звіт про наукову роботу кафедри.
Голова вченої ради гф, декан, доц. Колот С.О. зазначила, що досить часто
проректор Нестренко С.А. говорить про стартами. 4<3му Ваша кафедра не
приділяє належної уваги цьому напрямку? Закликаю всі кафедри приймати участь
у цьому.
' '
Доц. Богуславська Ю.Ю. відповіла, що старт-ап передбачає комерційну
основу, наші студенти як волонтери приймають участь у багатьох заходах, але все
це не оплачується.
Заступник зав. кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії
культури доц. Тхоржевська Т.В. виступила зі звітом про наукову роботу у 2018
році, який не викликав додаткових запитань.
Голова вченої ради гф, декан, доц. Колот С.О. виступила із узагальненою
інформацією про наукову діяльність факультету у 2018 році. Увага основна йде на
цифри й показники, які кафедри мені надали. В цілому, кафедри активно
взаємодіють, відкрили нарешті науковий семінар, де є можливість обмінюватися
ідеями. Потенціал факультету ви бачите у таблицях. Не треба забувати, що
кафедрами проводиться крім наукової ще й велика навчально-методична,
профорієнтаційна та інші види робіт. В цілому, необхідно звернути увагу та
більше активізувати зусилля у напрямку впроваджень, статей у міжнародних
базах, конференцій. До речі на базі ОНПУ проводиться велика кількість наукових
конференцій, у роботі яких можна приймати участь.
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І. зауважив, що
інформація в цілому цікава, немає у загальному звіті тільки першої графи кількість викладачів на кафедрі. Цей показник необхідно також враховувати.
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. висловив критичні
зауваження з приводу оформлення презентацій й ще раз попросив кафедри
звернути увагу на дотримання єдиної форми наукових звітів кафедри, тому що
потім робітиметься загальний звіт по університету для Києва. Позитивним

моментом є те, що всі зараз вболівають за показники ОНПУ, тому що це
відбивається на загальному рейнтигу закладу вищої освіти. Політех повинен
триматися на 20-25 місці. Показники зросли, кафедри тепер розуміють, що є
більш важливим й роблять велику наукову роботу. Показники кафедри ІДМК 107 наукових публікацій є досить незвичними й дійсно викликають радість.
Дякую всім за роботу.
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І. поставив
принципове для кафедри запитання стосовно припинення матеріальної допомоги
збірнику «Інтелігенція і влада», який є єдиним фаховим виданням з історії в
Одесі. У минулі роки ми хоча б трохи отримували таку допомогу. Як тепер бути?
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. відповів, що більшість
збірників наукових праць в Україні самі заробляють гроші, тому необхідно взяти
кваліфікованого менеджера й усе буде добре. Міністерство освіти й науки не дає
на науку зараз нічого. В найближчому майбутньому воно збирається ввести
базове фінансування науки, розподіливши всі заклади вищої освіти на 3 категорії.
И тільки перша категорія буде мати змогу отримати повноцінне фінансування.
Тому ми постійно гонимося за рейтингами, щоб мати змогу отримувати це
фінансування. Коли ж ми його отримаємо, тоді й на Вашу збірку буде виділено
кошти. Поки що всі збірки повинні бути на самофінансуванні.
II. СЛУХАЛИ:
зав. кафедрами про хід та форми профорієнтаційної роботи на ГФ.
Заст. зав. кафедри культурології, мистецтвознавства та філософії культури
Тхоржевська Т.В. повідомила, що у цьому році відправляли до шкіл грамоти в
рекламних цілях, а також листи подяки. Обов'язково телебачення. Вся робота на
факультеті виконується згідно існуючих планів.
Завідувач кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій
доц. Спрінсян В.Г. повідомив, що кафедра застосовує традиційні форми
профорієнтаційної роботи: індивідуальні бесіди з потенційними абітурієнтами та
їхніми батьками; усна агітація, що регулярно проводиться викладачами кафедри;
підготовка та розповсюдження рекламних матеріалів спеціальності; зустрічі з
випускниками середніх шкіл та технікумів; залучення студентів молодших курсів
спеціальності для агітації у середніх школах. З нових форм - рекламні листи та
поздоровлення до шкіл.
Зав. кафедри правознавства доц. Чістякова І.М. доповіла, що викладачі
кафедри займаються профорієнтаційною роботою у школах, які знаходяться
недалеко від місця їхнього проживання: проводять бесіди з учнями 10-11 класів,
рекламують нову спеціальність та ГФ в цілому, розповсюджують інформаційні
листи.
Зав. кафедри філософії та методології науки проф. Жарких В.Ю. додав, що
профорієнтація проводиться в аудиторіях, як у навчальний, так і позанавчальний
час.
Заступник зав. кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту
доц. Богуславська Ю.Ю. повідомила, що у першому семестрі 2018-2019 навч.
року кафедрою було проведена наступна робота:

1) підготовлено інформаційний матеріал: а) інформаційні листи для шкіл;
б) буклети для розповсюдження у організаціях, що проводять соціальну
роботу; в) внесено корективи у оформлення Інтернет-сайту кафедри та
спеціальності, г) використано відеоролік з презентацією спеціальності для
сайту приймальної комісії;
2) проведено інформаційні заходи для притягнення абітурієнтів на заочну
форму навчання у організаціях, що проводять соціальну роботу: роздавання
студентам агітаційного матеріалу на місцях проходження практичних
занять і практик;
3) співпраця з Інститутом довузівської підготовки. Підготовка інформаційного
матеріалу;
4) участь студентів ГФ та інших факультетів у профорієнтаційній роботі з
набору слухачів у ГОПІ та ЦПО;
5) інформаційно-роз'яснювальні заходи серед випускників шкіл Одеси та
Одеського регіону (закріплення за школами);
6) участь у «Дні відкритих дверей», що проводиться для слухачів Інституту
довузівської підготовки;
7) розсилання інформаційних листів по районним адміністративним центрам
Одеської області.
Зав. кафедрою історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І. повідомив, що
викладачі кафедри пропагують переваги факультету на своїх потоках і семінарах з
метою розповсюдження інформації про ГФ серед сестер, братів студентів.
Зав. кафедрою політології проф. Сухотеріна Л.І. доповіла, що викладачі
кафедри проводять профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл за місцем
проживання.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
III. СЛУХАЛИ:
заст. декана Масі Н.І. про результати зимової сесії 2018-2019 навч. року на
ГФ:
Усі кафедри ознайомлені з результатами зимової сесії. У цілому слід
відмітити успішність студентів. На період січня-лютого необхідно скласти
графіки консультацій для студентів, які мають заборгованості. Відповідальні за
виконання - зав. кафедрами.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
IV. СЛУХАЛИ:
заст. декана з виховної роботи Доброєр Н.В. з аналізом стану виховної
роботи зі студентами гуртожитку:
Кураторство гуртожитку: діяльність комісії з виховної роботи в гуртожитку
№ 3 цього року була на 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.
V. РІЗНЕ:
V.I. СЛУХАЛИ:
зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарука Г.І. про
відкриття спеціальності на кафедрі історії та етнографії України.
Зав. кафедри зазначив, що колектив кафедри ІЕУ уважно слідкує за тим, як
просуваються інші кафедри у справі науки та відкриття спеціальності. Кафедра
історії та етнографії України просить дозволити відкрити спеціальність 032 Історія та етнографія України (спеціалізація «Регіональні історії України»). Було
проведено консультації з Києвом, зокрема, нас підтримує Інститут історії України
НАН України, нас було названо піонерами у цьому напрямку. Просимо поки що
магістратуру. Сподіваємося на допомогу інших кафедр в читанні дисциплін.
ВИСТУПИЛИ:
Зав. кафедри ІДМК Спрінсян В.Г.запропонував уточнити про можливість
відкриття магістратури без бакалаврату.
Зав. кафедри правознавства Чістякова І.М. зазначила, що факультет
підтримує можливість відкриття такої спеціальності.
Голова вченої ради ГФ, декан Колот С.О. зазначила, що для рекомендації
про відкриття необхідно надати пакет документів на розгляд. Тому сьогодні вчена
рада ГФ може тільки рекомендувати розпочати підготовку необхідних для
відкриття спеціальності документів.
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І. запропонував
формулювання ухвали: «підтримати кафедру історії та етнографії України на
початку роботи з підготовки документів для відкриття спеціальності».
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) підтримати кафедру історії та етнографії України на початку роботи з
підготовки документів для відкриття спеціальності 032 - Історія та

етнографія України (спеціалізація «Регіональні історії України») для
магістрів.
V.2. СЛУХАЛИ:
зав. кафедри ІДМК Спрінсяна В.Г. про підготовку навчально-методичного
посібника для студентів закладів вищої освіти «Культура фахового мовлення»
(автори-укладачі - доц. В.В. Лавренюк, ст. викл. О.О. Панькевич).
УХВАЛИЛИ:
просити Вчену раду ОНПУ рекомендувати до видання навчальнометодичний посібник для студентів закладів вищої освіти «Культура фахового
мовлення» (автори-укладачі - доц. В.В. Лавренюк, ст. викл. 0 .0 . Панькевич).
V.3. СЛУХАЛИ:
Декана Колот С.О. про атестацію методиста першої категорії гуманітарного
факультету Бабицької М.В.
ВИСТУПИЛИ:
заст. декана Масі Н.І., заст. декана Доброєр Н.В., доц. Спрінсян В.Г.,
доц. Кубко В.П.: За період своєї роботи Бабицька М.В. зарекомендувала себе як
грамотний, кваліфікований фахівець. Відповідально відноситься до виконання
своїх посадових обов’язків, вболіває за свою справу. В колективі користується
заслуженим авторитетом. З колегами знаходиться в дружніх стосунках.
Дисциплінарних стягнень немає. В 2018 р. Бабицька М.В. пройшла курси
підвищення кваліфікації в ОНПУ «Дистанційні освітні технології: методика та
технології створення електронного методичного комплексу» (загальним обсягом З
кредити СКТС).
УХВАЛИЛИ:
Бабицька М.В. відповідає займаній посаді «методиста першої категорії» та
кваліфікаційній категорії «методист першої категорії». ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12;
«проти» - 0; «утримались» - 0.
V.4. СЛУХАЛИ:
про відрахування з аспірантури Величко Тетяни Олександрівни за власним
бажанням.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати відрахувати з аспірантури Величко Т.О. Результати
голосування: одноголосно.
Голова вченої ради

С.О. Колот

Секретар вченої ради

І.Б. Кривдіна

