Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 6
19 лютого 2019 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 JI.I., проф. Жарких В.Ю.,
проф. 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.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про кадрове забезпечення підготовки студентів за спеціальностями ГФ.
(Доповідають та проект рішення готують зав. кафедрами).
2. Про стан культурно-масової роботи на ГФ. (Доповідає та проект рішення готує
ст. методист Бабіцька М.В.).
3. Різне.
*
I. СЛУХАЛИ:
Про кадрове забезпечення підготовки студентів за спеціальностями ГФ.
Завідувачі кафедрами ГФ проф. Корнещук В.В., проф. Розова Т.В.,
проф. Сухотеріна Л.І., доц. Чістякова І.М., доц. Спрінсян В.Г., проф. Гончарук
Г.І., проф. Жарких В.Ю. відмітили наявність кваліфікованого кадрового
забезпечення та необхідний рівень підготовки студентів за спеціальностями Г'Ф.
Усі викладачі проходять своєчасно підвищення кваліфікації, ведуть наукову
роботу, що пов’язана з тематикою навчальних дисциплін. Штатний розклад на
кафедрах у цілому відповідає нормам навантаження в ОНПУ.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
II. СЛУХАЛИ:
ст. методиста Бабіцьку М.В. про стан культурно-масової роботи на ГФ:
Студенти ГФ активно приймали конкурсі «Студентська осінь»,
систематично організують і проводять літературні вечори у гуртожитку №3, на
початку березня відвідали ОНУ ім. І.І. Мечникова для зустрічі з творцями фільму
про українську молодь «Сквот 32». Наше головне досягнення - це студентський
театр. П ’єса «Дерева помирають стоячи» пройшла на сцені ОНПУ, а також у
економічному ліцеї м. Одеса. Зараз театральний колектив готує нову постанову це буде комедія.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
*

III. РІЗНЕ.
III.l. СЛУХАЛИ:
Повідомлення завідувача кафедри ІДМК В. Г. Спрінсяна щодо представлення
доктора наук із соціальних комунікацій, доцента Олени Василівни Шевченко до
присвоєння вченого звання професора по кафедрі ІДМК.
УХВАЛИЛИ:
1.
Вважати виконання О. В. Шевченко функціональних обов’язків успішним, а
результати роботи такими, що відповідають всім критеріям оцінки науковопедагогічної роботи відповідно «Порядку присвоєння вчених звань науковим і
науково-педагогічним працівникам» від 14.01.2016 p., а саме:
- присуджено науковий ступінь доктора наук;
- присвоєно вчене звання доцента;
- пройшла стажування (має сертифікат) у науковій установі ЄС;
- викладає дисципліни державною мовою на високому навчально-методичному
рівні;
- володіє англійською мовою (сертифікат відповідно Загальноєвропейської
рекомендації з мовної освіти на рівні В 2);
- має стаж роботи більше 18 років на посадах асистента, ст. викладача, доцента,
професора, в т.ч. останній календарний рік на посаді професора кафедри
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій;
- має навчально-методичні та наукові праці після захисту дисертації, в т.ч. 29
наукових праць, з них 11 наукових статей, 12 тез доповідей, 6 методичних
розробок, у т.ч. після захисту 2 публікації у періодичних' виданнях, які
включені до наукометричної бази Web of Scince.
2.
Враховуючи плідну науково-дослідницьку, методичну та педагогічну
діяльність О. В. Шевченко та на підставі голосування: «за» - 13, «проти» - не має,
«утрималися» - не має при наявності кворуму (13 з 14 членів Вченої Ради
Гуманітарного факультету), клопотати перед Вченою радою ОНПУ про
представлення О. В. Шевченко до присвоєння вченого звання професора по
кафедрі інформаційної діяльності та медіа-комунікацій.
ІІІ.2. СЛУХАЛИ:
про доцільність включення до електронної бази бібліотеки ОНПУ
«Методичних вказівок до практичних занять і завдання для СРС з курсу «Кадровий
менеджмент». Для магістрів усіх спеціальностей ГФ, ІКС, ІЕЕ, ІЕКСУ, крім
спеціальностей: 231 - Соціальна робота, 104 - Фізика та астрономія». Укладач С.О. Колот, канд. псих, наук, доцент, декан ГФ.
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати включити до електронної бази бібліотеки ОНПУ
«Методичних вказівок до практичних занять і завдання для СРС з курсу «Кадровий
менеджмент». Для магістрів усіх спеціальностей ГФ, ІКС, ІЕЕ, ІЕКСУ, крім
спеціальностей: 231 - Соціальна робота, 104 - Фізика та астрономія». Укладач С.О. Колот, канд. псих, наук, доцент, декан ГФ.
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