МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕС І УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ
«27» червня2018 р.

м. Л у ц ь к

№11

засідання Ученої ради факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи

Голова — Лякішева А. В.
Секретар — Іовхімчук Н. В.
Присутні: 22
Порядок денний:
1. Звітиголів ДЕК про результатидержавнихекзаменів.
Голови ДЕК
2. Про хід літньої екзаменаційної сесії.
Заступник декана з навчальної роботи
3. Про підготовку до прийому на І курс факультету педагогічної освіти та
соціальної роботи.
Зав. кафедр, декан
4. Різне.
1.СЛУХАЛИ:Голів ДЕК, які прозвітували про результатидержавноїатестації:
ВИСТУПИЛИ:

1.Голова Вченої ради Лякішева А. В. подякувала за доброзичливу атмосферу у
комісіях та за співпрацю з головами ДЕК, наголосивши, що всі зауваження та
побажання будуть ураховані в подальшій роботі. Рекомендувала викладачам:
скрупульозно проаналізувати змістове наповнення екзаменаційних білетів,
точність і лаконічність формулювання питань.
2.Голова ДЕК № 1 – Осадченко І.І.(Звіт додається).
3.Голова ДЕК № 2 – Мишковець Л.Є.(Звіт додається).
4.Голова ДЕК № 3 –Потапчук Т.В.(Звіт додається).
5.Голова ДЕК № 4 –Плахотна Л.В.(Звіт додається).
6.Голова ДЕК № 5–Саух П.Ю.(Звіт додається).
7.Голова ДЕК № 6 –Саух П.Ю.(Звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Звіти голів ДЕК затвердити.
2. На підставі висновків у звітах голів ДЕК, розробити систему заходів,
спрямованих на подолання недоліків, виявлених у ході державної атестації.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі.
Термінвиконання: протягом 2018/2019 н. р.
3. Усунути виявлені недоліки у роботі ДЕК, якізазначено у звітах.
Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі
Термін виконання: протягом 2018/2019 н. р.

2.СЛУХАЛИ : Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії.
ВИСТУПИЛИ:
1.Заступник

декана

з

навчальної

роботипедагогічного

факультету,

доц. Антонюк В. З., який повідомив про результати літньої екзаменаційної сесії
2017-2018 навчального року (Виступ додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Проведення літньої заліково-екзаменацйної сесії вважати задовільною.
3. Кураторам груп провести роз’яснювальну роботу серед студентів щодо
правил ліквідації академзаборгованості.
4. Провести ліквідацію академічної заборгованості згідно затвердженого
графіка.

3.СЛУХАЛИ:Про підготовку до прийому на перший курс факультету
педагогічної освіти та соціальної роботи в 2018 р.
ВИСТУПИЛИ:
1.Завідувач кафедри педагогіки Смолюк І.О. (Інформація додається).
2.

Завідувач

кафедри

соціальної

педагогіки

та

педагогіки

вищої

школиГусак П.М.(Інформація додається).
3.Завідувач кафедри філології та методики початкової освітиКузава І.Б.
(Інформація додається).
4.Завідувач кафедри теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освітиПріма Р.М. (Інформація додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про підготовку до прийому на 1 курс взяти до уваги.
2. Станпідготовки до прийому на перший курс педагогічного факультету в 2018
р. вважати задовільним.
Відповідальні: викладачі, технічні секретарі.
Термін: постійно

РІЗНЕ:
1.СЛУХАЛИ:Про підготовку програм вступних іспитів на спеціальності
факультету на базі молодшого спеціаліста, які йдуть на підсадку.
ВИСТУПИЛИ:
1. Голова Вченої ради проф. Лякішева А. В. поінформувала про те, що
програми вступних іспитів на спеціальності факультетуна базі молодшого
спеціаліста, які йдуть на підсадку підготовлені і подані у приймальну комісію.
УХВАЛИЛИ:
1.Програми вступних іспитів на спеціальності факультету на базі молодшого
спеціаліста, які йдуть на підсадку затвердити.
2.СЛУХАЛИ: Звіт про організацію конференції «Актуальні проблеми
педагогічної освіти: європейський та національний вимір».
ВИСТУПИЛИ:
1.Відповідальна

з

питань

організації

конференції

доц. Семенова Н.І.

прозвітувала щодо проведеної конференції, а також запропонувала проводити
конференції на факультеті окремо по кожній спеціальності (Звіт додається).

2.Голова Вченої ради проф. Лякішева А. В. зазначила,щоб кожна кафедра
подала свої

пропозиції

щодо проведення

конференцій

на факультеті

педагогічної освіти та соціальної роботи.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.
2. Усім кафедрам подати пропозиції щодо організації конференцій на
факультетіпедагогічної освіти та соціальної роботи.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: до 01.09.2018 р.

3.СЛУХАЛИ:Про нагородження працівників університету з нагоди 25-літнього
ювілею підписання Президентом України Леонідом Кравчуком Указу «Про
утворення Волинського державного університету імені Лесі Українки».
ВИСТУПИЛИ:
1. Голова Вченої ради проф. Лякішева А. В. ознайомила присутніх із
розпорядженням ректора №38 від 13червня 2018 року «Про представлення до
нагородження

працівників

університету

з

нагоди

25-літнього

ювілею

підписання Президентом України Леонідом Кравчуком Указу «Про утворення
Волинського державного університету імені Лесі Українки».
2. Заступник декана факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
доц. Антонюк В.З. порекомендував представити до нагородження відзнакою
Волинської обласної держадміністрації таких осіб:
– кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Гаца Георгія
Опанасовича;
– старшого лаборанта кафедри педагогіки Богдан Інесу Олексіївну.
2. Проф. Смолюк І.О. – завідувач кафедри педагогіки, який зазначив, що
доц. Гац Г.О. і Богдан І.О. сумлінні в роботі, користуються повагою серед колег
та студентів, зробили значний внесок у розвиток факультету та університету.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до відома.
2. За сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності,
вагомий особистий внесок у навчання і виховання студентів з нагоди 25літнього ювілею підписання Президентом України Леонідом Кравчуком Указу

«Про утворення Волинського державного університету імені Лесі Українки»
рекомендувати

до

нагородження

відзнакою

Волинської

обласної

держадміністрації:
– кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Гаца Георгія
Опанасовича;
– старшого лаборанта кафедри педагогіки Богдан Інесу Олексіївну.
4.СЛУХАЛИ:

Обговорення

семінару-тренінгу

«Сучасні

технології

саморегуляції та розвитку особистості», проведеного проф. Осадченко І. І.,
завідувачем

Польсько-українською

науково-дослідницькою

лабораторією

психодидактики імені Я. А. КоменськогоУДПУ імені Павла Тичини.
ВИСТУПИЛИ:
Голова Вченої ради проф. Лякішева А. В. подякувала

проф. Осадченко

І.І. за багаторічну конструктивну різновекторну співпрацю з факультетом
педагогічної освіти та соціальної роботи й університетом, за натхненну
високопрофесійну науково-педагогічну діяльність як професіонала-практика,
креативного дослідника, який ділиться своїм досвідом зі студентами,
аспірантами, сприяючи їхньому

особистісно-професійному розвитку як

майбутніх фахівців.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.

Голова Вченої ради

проф.А. В. Лякішева

Секретар ученої ради

доц. Н. В. Іовхімчук

