Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 5
19 грудня 2017 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 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 стан наукової роботи на ГФ. (Доповідає та проект рішення готує
заступник декана з наукової роботи доц. Лугова Т.А.)
2. Про підвищення ефективності проходження практики студентами ГФ.
(Доповідають та проект рішення готують зав. випускових кафедр).
3. Про заходи до відзначення Ювілею ОНПУ. (Доповідають та проект
рішення готують зав. кафедрами).
4. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
Заступника декана з наукової роботи доц. Лугову Т.А. 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 2017 календарний рік. Хочу ще раз нагадати, що звіт
передбачає підготовку презентацій та проведення порівняльного аналізу з
попереднім 2016 роком. Шаблони у всіх вже є, ми не перший раз такі звіти
готуємо. Звітування буде проходити за участю проректора з наукової та
науково-педагогічної роботи проф. Дмитришина Д.В.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
ІІ. СЛУХАЛИ:
зав. випускових кафедр про підвищення ефективності проходження
практики студентами ГФ.
Виконуючий обов'язки зав. кафедри культурології, мистецтвознавства
та філософії культури доц. Королькова О.В. відмітила те, що всі студенти
вже розподілені по базах практик, договори укладені (для контрактників – 2х сторонні, для бюджетників – 3-х сторонні). Сформовано також наказ про
проведення практики. Проведено попередній інструктаж. Таким чином, все
відповідає затвердженому плану.

Виконуючий обов'язки завідувача кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій доц. Спрінсян В.Г. повідомив, що практика повністю
забезпечена договорами з підприємствами.
Зав. кафедри психології та соціальної роботи проф. Корнещук В.В.
доповіла, що місця практики можуть періодично змінюватися, але сама
технологія її проведення залишилася такою ж.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
ІV. СЛУХАЛИ:
зав. кафедрами про заходи до відзначення Ювілею ОНПУ.
Кафедрами ще у вересні було підготовлено плани заходів до
відзначення Ювілею ОНПУ, які втілюються поступово у життя.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
Голова вченої ради

С.О. Колот

Секретар вченої ради

І.Б. Кривдіна

