МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ
«29» січня 2018 р.

м. Л у ц ь к

№6

засідання Ученої ради факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи

Голова — Лякішева А. В.
Секретар — Іовхімчук Н. В.
Присутні: 18
Порядок денний:
1. Звіти голів ДЕК про результати державної атестації.
Голови ДЕК

2. Про підсумки
2017/2018 н. р.

проведення

зимової

заліково-екзаменаційної

сесії

Заступник декана з навчальної роботи

3. Про хід підготовки до акредитації та ліцензування спеціальностей
факультету 2017/2018 н.р.
Завідувачі кафедр
4. Різне.

1.СЛУХАЛИ: Голів ДЕК, які прозвітували про результати державної
атестації:
ВИСТУПИЛИ:
1. Голова вченої ради Лякішева А. В. подякувала

за співпрацю з

головами ДЕК, наголосивши, що всі зауваження та побажання будуть
ураховані в подальшій роботі. Рекомендувала викладачам:
-

забезпечити дотримання чинних вимог щодо написання та

оформлення випускних кваліфікаційних робіт.
2. Голова ДЕК № 1 – Мишковець Л. Є.(Звіт додається).
3. Голова ДЕК № 2 – Плахотна Л. В. (Звіт додається).
4. Голова ДЕК № 3 – Потапчук Т. В. (Звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1.

Інформацію взяти до уваги.

2.

Звіти голів ДЕК затвердити.

2.СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчальної роботи Антонюка В.З.
про

підсумки

проведення

зимової

заліково-екзаменаційної

сесії

2017/2018 н.р.
ВИСТУПИЛИ:
1.Заступник декана з навчальної роботи Антонюк В. З. (Виступ
додається).
УХВАЛИЛИ:
1.

Проведення

зимової

заліково-екзаменаційної

сесії

вважати

задовільною.
2. Кураторам груп провести роз’яснювальну роботу серед студентів
щодо правил ліквідації академзаборгованості.
3. Провести ліквідацію згідно затвердженого графіка.
4. Дотримуватися відповідних вимог щодо ліквідації академічної
заборгованості.
3.СЛУХАЛИ: Про хід підготовки до акредитації та ліцензування
спеціальностей факультету 2017/2018 н.р.

1. Голова вченої ради проф. Лякішева А. В., яка подала інформацію про
підготовки до акредитації та ліцензування спеціальностей факультету
педагогічної освіти та соціальної роботи 2017/2018 н. р. (Виступ додається).
УХВАЛИЛИ:1. Інформацію взяти до уваги.
4.СЛУХАЛИ: Про затвердження Програм державної підсумкової
атестації.
ВИСТУПИЛИ:
1.

Заступник декана з начальної

затвердження

Програм

державної

роботи Антонюк В.З. про

підсумкової

атестації.

(Інформація

додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити Програми державної підсумкової атестації.
РІЗНЕ:
1.СЛУХАЛИ:

Обговорення

семінару-тренінгу

«Застосування

сучасного технологічного підходу у ЗВО», проведеного проф. Осадченко І. І.,
завідувачем Польсько-українською науково-дослідницькою лабораторією
психодидактики імені Я. А. Коменського УДПУ імені Павла Тичини.
ВИСТУПИЛИ:
1. Голова вченої ради проф. Лякішева А. В., яка подякувала

проф.

Осадченко І.І. за плідну, багаторічну співпрацю з факультетом педагогічної
освіти та соціальної роботи, університетом у різних площинах: як Голови
державної екзаменаційної комісії на рівнях «бакалавра-магістра», як
компетентного, креативного, технологічного науковця-дослідника, педагогапрофесіонала, відкритого до конструктивного діалогу зі студентами,
аспірантами, колегами.
2.

Проф. Пріма Р.М. відзначила високий фаховий рівень проведення

семінару-тренінгу «Застосування сучасного технологічного підходу у ЗВО»,
проведеного проф. Осадченко І. І., проведеного для студентів факультету та
аспірантів ОНП 011 Освітні, педагогічні науки, значущість піднятих на

ньому питань щодо особистісно-професійного розвитку здобувачів освіти,
їхньої викладацької
механізму залучення

технологічної майстерності,

і зокрема, як дієвого

професіоналів-практиків до освітнього процесу

реалізації освітньо-наукової компоненти ОП підготовки доктора філософії за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.

Голова Вченої ради

проф. А. В. Лякішева

В. о. секретаря ученої ради

Н. П. Гайволя

