Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
ПРОТОКОЛ № 6
09 січня 2018 року
засідання вченої ради гуманітарного факультету
Голова вченої ради – доц. Колот С.О.
Секретар вченої ради – доц. Кривдіна І.Б.
Присутні: проректор з наукової та науково-педагогічної роботи проф.
Дмитришин Д.В., 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., заступники завідувачів кафедрами з
наукової роботи: доц. Рибка Н.М., доц. Богуславська Ю.Ю., доц. Якубовська
М.Г., доц. Кучерук М.С., доц. Шановська О.А., ст. викл. Татакі Д.Д.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Звіт про наукову діяльність кафедр гуманітарного факультету (з
презентаціями). (Доповідають та проект рішення готують зав. кафедрами
та заступники зав. кафедрами з наукової роботи).
Про хід та форми проведення профорієнтаційної роботи на ГФ.
(Доповідають та проект рішення готують зав. кафедрами).
Про результати зимової сесії 2017-2018 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 Доброєр Н.В.).
Різне.

І. СЛУХАЛИ:
Завідувачів кафедрами та заступників зав. кафедрами з наукової роботи
зі звітами про наукову діяльність кафедр гуманітарного факультету (з
презентаціями).
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. висловив
побажання щодо критичного аналізу показників у порівнянні з попереднім
роком та загальну інформацію – які зміни відбулися.
Заступник зав. кафедри філософії та методології науки доц. Рибка Н.М.
доповіла про результати наукової роботи кафедри за 2017 рік, відмітила ряд
статей, що мають викладачі кафедри у виданні, яке входить в міжнародну
науково-метричну базу INDEX COPERNICUS.
Заступник завідувача кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій доц. Якубовська М.Г. представила звіт про наукову роботу
кафедри документознавства та інформаційної діяльності (таку назву вона
мала до реорганізації у січні 2018 року), в якому, зокрема, йшлося про
активну роботу новоствореного Прес-центру ОНПУ (керівник – доцент
кафедри Сікорська В.Ю.).

Виконуючий обов'язки зав. кафедри культурології, мистецтвознавства
та філософії культури доц. Королькова О.В. представила звіт про наукову
роботу кафедри культурології та мистецтвознавства (таку назву вона мала до
реорганізації у січні 2018 року).
Заступник зав. кафедри політології доц. Шановська О.А. презентовала
звіт по наукову роботу кафедри, який не викликав додаткових запитань.
Основним досягненням кафедри є те, що в їхньому активі є стаття у збірнику,
що входить в міжнародну науково-метричну базу SCOPUS.
Завідувач кафедри психології та соціальної роботи проф. Корнещук
В.В. представила звіт про наукову роботу кафедри.
Відмітила, в Україні збірник статей з педагогічних наук, що входить до
міжнародної науково-метричної бази WEB-OF-SCIENCE, тільки один,
відкрився в 2016 році й там велика черга, а поза Україною важко знайти
подібні збірники.
Виконуючий обов'язки завідувача кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій доц. Спрінсян В.Г. відмітив наявність аналізу стану
наукової роботи у звітах усіх, хто доповідає. Показники зросли – викладачі
активно друкуються у збірниках, що входять до міжнародної науковометричної бази INDEX COPERNICUS.. Друге важливе питання – наповнення
грошима госпрозрахункової тематики. Доцільно запускатися через
«Науковий парк ОНПУ» - це буде великий плюс для нашого факультету.
Заступник зав. кафедри правознавства ст. викл. Татакі Д.Д. надав звіт
про наукову роботу кафедри у 2017 році. Відмітив, що до звіту не включено
ті статті, які лежать у видавництвах.
Завідувач кафедри психології та соціальної роботи проф. Корнещук
В.В. порадила включати до звіту й такі статті із зазначенням у дужках, що
вони ще у видавництві.
Доц. кафедри історії та етнографії України Кучерук М.С. представила
звіт про наукову роботу кафедри історії та етнографії України за період з
2014 по 2017 рік, бо саме у цьому році закінчилася кафедральна наукова
тема. Надала інформацію, що відомий український письменник та «батько
Народного Руху України» Іван Драч висунув подання про відзначення зав.
кафедри історії та етнографії України проф. Гончарука Г.І. та представлення
його до нагородження орденом Ярослава Мудрого V ступеня, але
міністерство відповіло, що таке подання має бути тільки від тієї установи, де
працює Григорій Іванович, тому й виступила з проханням таке подання
висунути, враховуючи багаторічну сумлінну працю професора.
Зав. кафедри філософії та методології науки проф. Жарких В.Ю.
зауважив, що хотілося почути інформацію за 2017 рік окремо, щоб бачити
результати. Бо так картина є нечіткою.
ВИСТУПИЛИ:
Зав. кафедри історії та етнографії України проф. Гончарук Г.І.
наголосив, що, за його спостереженнями, SCOPUS є чисто бізнесовим
проектом, а не науковим. Таким чином, бізнес входить у науку все більше.
Міжнародний рейтинг вузу визначається кількістю захищених дисертацій та

монографій, а SCOPUSа у списках немає. Й чому зараз не враховується
науково-метрична база РІНЦ?
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. дав роз'яснення,
що науку зараз «оцифровують» в усьому світі. Наприклад, у Китаї все більш
жорстко зі статтями у більш серйозних науково-метричних базах. Є
міжнародні журнали, які мають імпакт-фактор й публікації у таких серйозних
виданнях є безкоштовними. Але, звичайно, туди пробитися нелегко.
Міністерство буде давати базове фінансування науки й все це важливо.
Стосовно науково-метрична база РИНЦ, то це рекомендація мінстерства.
Виконуючий обов'язки завідувача кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій доц. Спрінсян В.Г. додав, що нехай тоді буде встановлено
для технарів – SCOPUS, а для гуманітаріїв - INDEX COPERNICUS. В
SCOPUS ми пробитися не можемо, але є багато наукових журналів зі
світовим ім'ям, які входять до інших науково-метричних баз.
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. відповів, що
сьогодні INDEX COPERNICUS дозволяють, а завтра – невідомо що буде.
Публікуватися необхідно у рейтингових журналах. У технарів – такі є в
Харкові та Дніпрі, WEB-OF-SCIENCE – Одеса, Полтава. Це взагалі проблема
загальна. Журналів мало і за гроші всі публікації, за кордоном є безкоштовні,
але важко пробитися. Але зараз фінансові затрати вуз буде компенсувати
через надбавку.
Голова вченої ради, декан, доц. Колот С.О. поставила запитання, а чому
ми не можемо створити в ОНПУ статусний науковий журнал, де всі б могли
друкуватися без проблем?
Доц. кафедри історії та етнографії України Кучерук М.С. спитала, що
коли стаття є рейтинговою та багато цитується - чи можна тоді у будь-якому
журналі друкуватися?
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. відповів, що на
жаль, такі статті проходять непоміченими, тому й потрібні публікації в
рейтингових журналах.
Голова вченої ради, декан, доц. Колот С.О. підсумувала, що результати
за кількістю друкованих видань покращилися. Необхідно, щоб кафедри
об'єднували свої зусилля при виданнях таких збірників та запрошували в
першу чергу викладачів сусідніх кафедр. Кафедра історії – результати високі
по науці, по звіту ми це бачимо. Звісно, випускаючим кафедрам легше у тому
сенсі, що штати більше. Та роз'єднання все ж таки треба подолати,
об'єднавши ідеї та зусилля. Зізнаюся, що глибокий аналіз я ще робила,
можливо доцільним є зробити порівняльну таблицю, в якій було б
відображено результати по всім кафедрам. Хоча порівняння не завжди є
об'єктивним. Кафедрам слід знаходити можливості для публікацій у
рейтингових виданнях.
Заступник декана з наукової роботи доц. Лугова Т.А. додала, що у всіх
кафедр підвищився індекс Хірша. Крім того, підвищилася якість публікацій,
яку можна відслідкувати.
Проректор з наукової роботи проф. Дмитришин Д.В. зауважив, що у не
у всіх кафедр звіт відповідає тому шаблону, що було надано, і саме за цим

шаблоном треба звітувати у міністерстві. На наступному тижні декани
будуть звітувати на Вченій раді ОНПУ про наукову роботу факультетів.
Аналітика повинна бути й в презентаціях. В цілому, роботу видно, динаміка
позитивна прослідковується. Видно, що ви хвилюєтеся за результат й це
добре. Проблеми є. Важко публікуватися у журналах, які на території
України входять до рейтингових баз, бо вони вже дуже завантажені. Взагалі,
у світі негативне ставлення до платних публікацій у престижних журналах.
Міністерство ставить нам такі вимоги, наче ми вже увійшли до мирової
практики. У нас ще немає такого рівня комунікації, як за кордоном. Ми
вимушені так працювати. Й ми показуємо видатні результати, якщо зважати
на наші стартові позиції.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2) активізувати роботу у напрямку підготовки та видання наукових
статей у рейтингових міжнародних та українських виданнях;
3) Звіт про наукову роботу ГФ представити на сайті ГФ.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Зав. кафедрами про хід та форми профорієнтаційної роботи на ГФ.
Виконуючий обов'язки зав. кафедри культурології, мистецтвознавства
та філософії культури доц. Королькова О.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.
Виконуючий обов'язки завідувача 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 ГФ, 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.
Зав. кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту проф.
Корнещук В.В. повідомила, що у першому семестрі 2017-2018 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 ГОШ 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. кафедри 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. кафедри політології проф. Сухотеріна Л.І. доповіла, що викладачі
кафедри проводять профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл за
місцем проживання.
Декан Колот С.О. відмітила дуже позитивний досвід проведення
профорієнтаційної роботи разом зі Службою зайнятості у ДК ОНПУ, в якій
прийняли активну участь студенти ГФ.
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
заст. декана Масі Н.І. про результати зимової сесії 2017-2018 навч. року
на ГФ.
Інформація щодо підсумків зимової сесії 2017 – 2018 н. р. станом на
29.12.2017 є такою: кількість студентів – 278 осіб; абсолютна успішність –
207 осіб (74,5%); якість успішності (студенти, які мають за всіма
екзаменаційними дисциплінами не менше ніж 75 балів) – 170 осіб (61,2%);
якість успішності (студенти, які мають за всіма екзаменаційними та
заліковими дисциплінами не менше ніж 75 балів); кількість студентів, що
мають оцінку < 60 балів: хоча б з однієї дисципліни (в тому числі екзамен,
залік, КП(КР)) – 68 осіб (24,5%); з 2-х та більше дисциплін (в тому числі
екзамен, залік, КП(КР)) – 19 осіб (6,8%).
УХВАЛИЛИ:
1) інформацію прийняти до відома;
2)
рейтинг студентів за результатами зимової сесії представити на
сайті ГФ.

ІV. СЛУХАЛИ:
заст. декана з виховної роботи доц. 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. Студентська рада
регулярно проводила свої засідання із приводу порушників правил
проживання в гуртожитку. 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. СЛУХАЛИ:
зав. кафедри інформаційної діяльності та медіа-комунікацій доц.
Спрінсяна В.Г. про підготовку та затвердження навчально-методичного
посібника «Українська мова: практикум для студентів вищих навчальних
закладів» (автор-укладач ст. викл. Панкевич О.О.).
УХВАЛИЛИ:
рекомендувати Вченій раді ОНПУ затвердити навчально-методичний
посібник «Українська мова: практикум для студентів вищих навчальних
закладів» (автор-укладач ст. викл. кафедри інформаційної діяльності та
медіа-комунікацій Панкевич О.О.).
Голова вченої ради

С.О. Колот

Секретар вченої ради

І.Б. Кривдіна

