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Присутні: 21
Порядок денний:
1.Звіти голів ДЕК про результати державної атестації.
Голови ДЕК
2.Звіт про міжнародну роботу.
Завідувач кафедри філології та
методики початкової освіти
проф. Кузава І.Б., доц. Фенко М.Я.
3.Про
підсумки
2018/2019 н.р..

проведення

зимової

заліково-екзаменаційної

сесії

Заступник декана з навчальної роботи
4.Різне.
1.СЛУХАЛИ:Звіти голів ДЕК 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.

2. Голова ДЕК № 1 – (спеціальність 012 Дошкільна освіта. Освітньо-професійна
програма «Дошкільна освіта» (денна та заочна форми навчання)) - Потапчук
Тетяна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор. (Звіт додається).
3. Голова ДЕК № 2 – (спеціальність 013 Початкова освіта. Освітньо-професійна
програма «Початкова освіта» (денна та заочна форми навчання)) - Осадченко
Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор. (Звіт додається).
4. Голова ДЕК № 3 – (спеціальність 231 Соціальна робота. Освітньо-професійна
програма «Соціальна робота» (денна та заочна форми навчання) – Саух Петро
Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення
вищої освіти НАПН України. (Звіт додається).
5.ДЕК № 4 (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Освітньо-професійна
програма «Педагогіка вищої школи» (денна форма навчання)) – Саух Петро
Юрійович, доктор філософських наук, професор, академік-секретар Відділення
вищої освіти НАПН України. (Звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1.

Інформацію взяти до уваги.

2.

Звіти голів ДЕК затвердити.

2.СЛУХАЛИ:Звіт про міжнароднугрантову роботу кафедри філології та
методики початкової роботи.
ВИСТУПИЛИ:
1.Відповідальна за міжнародну грантову роботу кафедри філології та методики
початкової роботи доцент Фенко М.Я., яка зауважила, що було подано 4
грантові проекти, з яких 2 – відхилено. Ще один проектподано до розгляду
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Trail-culture,

європейських

history,

проектів:

tradition:
«Стежками

Г.Сенкевича – культура, історія, традиції: у пошуках спільних цінностей») –
координатор проекту від університету – Фенко М.Я.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.
2.Посилити роботу з міжнародної грантової діяльності на кафедрі філології
та методики початкової роботи.
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Г.Сенкевича
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у
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3.СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчальної роботи Антонюка В.З. про
підсумки проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2018/2019 н.р.
ВИСТУПИЛИ:
1.Заступник декана з навчальної роботи Антонюк В. З. зазначив, що
екзаменаційна сесія на факультеті розпочалася з 09.01.2019 р. і тривала по
20.01.2019 р. Остання ліквідація комісії відбудеться 16.02.2019 р.
Ліквідація академічної заборгованості викладачам і комісії відбулася для
різних груп у різні дні, згідно затвердженого проректором розкладу. Це
пов'язано із складанням іспитів за допомогою комп'ютерного тестування і,
відповідно, ліквідація із цих дисциплін іде по окремому графіку, який
складений у навчальному відділі, який нами повністю врахований при
складанні розкладу екзаменів з інших дисциплін. Куратори курсів забезпечили
явку студентів своїх груп на екзамени, де контроль проходить у формі
комп'ютерного тестування (Історія та культура України-1, Інформаційні
технології в освіті, Філософія).Провівши аналіз успішності, треба відмітити, що
на останню ліквідацію комісії попадають 5,4% студентів нашого факультету.
Зокрема,
Курс
1
2
3
4
5

% на ІІІ ліквідацію
10,5%
4%
9,9%
1%
7%

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.
РІЗНЕ:
СЛУХАЛИ: Обговорення проблемної лекції з використанням методів
інтерактивного
публікацій»,

навчання

прочитаної

«Технологія
проф.

написання

Осадченко

І. І.,

сучасних

завідувачем

фахових
Польсько-

українською науково-дослідницькою лабораторією психодидактики

імені

Я. А. Коменського УДПУ імені Павла Тичини.
ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти, проф. Пріма Р.М.,
яка

відзначила

професіоналізм

лектора,

відкритість

у

спілкуванні

з

магістрантами й аспірантами у процесі обміну думками, що сприяло
усвідомленому сприйняттю інформації щодо академічних вимог до фахових
наукових публікацій,

оволодіння принципами оформлення і друку наукових

статей і тез доповідей, специфікою апробації результатів наукових досліджень.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.

Голова вченої ради

проф. А. В. Лякішева

Секретар ученої ради

доц. Н. В. Іовхімчук

