Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 2
19 вересня 2017 року
Голова вченої ради – доц. Колот С.О.
Секретар вченої ради – доц. Кривдіна І.Б.
Присутні: проф. Гончарук Г.І., проф. Сухотеріна Л.І., проф. Жарких В.Ю.,
проф. Корнещук В.В., доц. Спрінсян В.Г., доц. Королькова О.В., доц. Кубко
В.П., доц. Чістякова І.М., доц. Доброєр Н.В., доц. Лугова Т.А., ст. викл. Масі
Н.І., студ. Віноградова К.П.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію прийому до аспірантури та докторантури, підготовки
аспірантів та докторантів на ГФ (доповідає та проект рішення готує зав.
кафедри історії та етнографії України).
2. Про підготовку заходів до відзначення Ювілею ОНПУ (доповідає та
проект рішення готує декан Колот С.О.).
3. Про підтримку клопотання кафедр документознавства та інформаційної
діяльності та кафедри культурології та мистецтвознавства про їх
реорганізацію (доповідають та проект рішення готують декан Колот С.О.,
зав. кафедрами ДІД та КМ).
4. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Зав. кафедри ІЕУ проф. Гончарука Г.І. про організацію прийому до
аспірантури та докторантури, підготовки аспірантів та докторантів на ГФ.
Прийом до аспірантури кафедри історії та етнографії України на
бюджетну форму навчання було проведено в установлені строки, за
результатами іспитів було зараховано 1 особу.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Декана Колот С.О. про підготовку заходів до відзначення Ювілею
ОНПУ.
Кафедрам підготувати плани заходів до відзначення Ювілею ОНПУ.
Представити у деканат ГФ до 01.10.2017 р. Відповідальні - зав. кафедрами,
декан ГФ.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
ІІІ. СЛУХАЛИ:

Декана Колот С.О. та завідувачів кафедрами документознавства та
інформаційної діяльності доц. Спрінсяна В.Г. та кафедри культурології та
мистецтвознавства доц. Королькову О.В. про підтримку клопотання
відповідних кафедр про їх реорганізацію.
Декан Колот С.О. повідомила, що питання реорганізації кафедр є
складним. Мова йде про перспективи розвитку кафедр та факультету в
цілому. Деканат підтримує пропозиції щодо реорганізації кафедр: кафедри
документознавства та інформаційної діяльності - в кафедру інформаційної
діяльності та медіа-комунікацій, кафедру культурології та мистецтвознавства
- в кафедру культурології, мистецтвознавства та філософії культури.
Ректорат також підтримує пропозиції щодо реорганізації кафедр ДІД та КМ.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри ДІД Спрінсян В.Г. надав пояснення щодо
доцільності такої реорганізації, бо поняття «медіа-комунікації» –широке,
включає також і журналістику.
Декан Колот С.О. повідомила, що на кафедру культурології та
мистецтвознавства прийшла доктор філософії, професор Розова Т.В., яка
займається ліцензуванням магістратури з філософії культури; у планах також
відкриття спеціалізованої ради із захисту дисертацій. Мистецтвознавство на
кафедрі не підтримується як напрям, а філософія культури сприятиме
укріпленню культурології. Відображення філософії культури у назві кафедри
поширить можливість приймати студентів на різні спеціалізації (наприклад,
філософія культури Сходу).
Зав. кафедри культурології та мистецтвознавства доц. Королькова О.В.
повідомила, що вона зазначене питання обговорювала з проректором
Нестеренко С.А. Кафедра цілком підтримує декана, але вважає доцільним
залишити мистецтвознавство у назві кафедри. Половина викладачів кафедри
- кандидати мистецтвознавства. Практики та їх бази (театри, музеї) –
мистецтвознавчі. Ми плануємо відкрити разом з ІКС спеціальність –
мистецтво та виробництво. Тому просимо реорганізувати у кафедру
культурології, мистецтвознавства та філософії культури.
Зав. кафедри філософії та методології науки проф. Жарких В.Ю. надав
пояснення, що на перспективу філософія культури дозволить залучати
студентів інших факультетів.
Декан доц. Колот С.О. запропонувала провести відкрите голосування
про підтримку клопотання кафедр про реорганізацію: кафедри
документознавства та інформаційної діяльності в кафедру інформаційної
діяльності
та
медіа-комунікацій
та
кафедри
культурології
та
мистецтвознавства в кафедру культурології, мистецтвознавства та філософії
культури.
УХВАЛИЛИ:
з метою перспективного розвитку ГФ, укріплення концепції навчання
за усіма освітніми рівнями, на підставі представленого обґрунтування та

проведеного голосування (результати голосування: за - 13, проти - 1,
утрималися – немає), підтримати клопотання:
1) зав. кафедри ДІД доц. Спрінсяна В.Г. про реорганізацію кафедри
документознавства та інформаційної діяльності в кафедру інформаційної
діяльності та медіа-комунікацій,
2) зав. кафедри КМ доц. Королькової О.В. про реорганізацію кафедри
культурології та мистецтвознавства в кафедру культурології,
мистецтвознавства та філософії культури.
ІV. СЛУХАЛИ:
Повідомлення зав. кафедри політології проф. Сухотеріної Л.І. про
затвердження звіту аспіранта першого року навчання кафедри політології
Бандуса В.О.
УХВАЛИЛИ:
на підставі рішення кафедри політології затвердити звіт по роботі за
перший рік навчання аспіранта Бандуса В.О. та рекомендувати перевести на
наступний навчальний рік аспірантури.
Повідомлення зав. кафедри політології проф. Сухотеріної Л.І. про
затвердження звіту аспіранта другого року навчання кафедри політології
Мініної І.С.
УХВАЛИЛИ:
на підставі рішення кафедри політології затвердити звіт по роботі за
другий рік навчання аспіранта Мініної І.С. та рекомендувати перевести на
наступний навчальний рік аспірантури.
Голова вченої ради

С.О. Колот

Cекретар вченої ради

І.Б. Кривдіна

