МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ
УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ
«30» січня 2017 р.

м. Л у ц ь к

№7

засідання Ученої ради педагогічного факультету

Голова — Лякішева А. В.
Секретар — Іовхімчук Н. В.
Присутні: 20
Порядок денний:
1.

Звіти голів ДЕК про результати державної атестації.
Голови ДЕК

2.

Про

підсумки

проведення

зимової

заліково-екзаменаційної

сесії

2016/2017 н.р.
Заступник декана з навчальної роботи
3.

Основні підсумки діяльності кафедри соціальної педагогіки та педагогіки
вищої школи у 2015-2016 н. р. та перспективи її розвитку в контексті основного
напряму діяльності університету «Позитивний імідж як чинник успішного
розвитку конкурентоспроможності педагогічного факультету. Нові форми
роботи зі студентами та абітурієнтами».
Завідувач кафедри соціальної педагогіки
та педагогіки вищої школи
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 – Потапчук Т. В. (Звіт додається).
3. Голова ДЕК № 2 – Осадченко І. І. (Звіт додається).
4. Голова ДЕК № 3 – Чайка В.М. (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 2016/2017 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: зав. кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
проф. Гусака П.М., який прозвітувався про основні підсумки діяльності
кафедри педагогіки вищої школи та соціальної роботи у 2015-2016 н. р. та
перспективи її розвитку в контексті основного напряму діяльності університету
«Позитивний імідж як чинник успішного розвитку конкурентоспроможності
педагогічного факультету. Нові форми роботи зі студентами та абітурієнтами».

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
проф. Гусак П.М. (Звіт додається).
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити звіт кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої
школи.
2. Продовжити роботу кафедри соціальної педагогіки та педагогіки
вищої школи над реалізацією пріоритетних завдань в рамках, визначених
Стратегією розвитку Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки до 2020 року.
Відповідальні: Зав. кафедри, викладачі
Терміни виконання: постійно
Проводити

3.

системну

профорієнтаційну

роботу

з

батьками

випускників шкіл, коледжів з метою виконання ліцензованих обсягів прийому
на спеціальність «Соціальна робота» та з керівниками та студентами ВНЗ
різних рівнів акредитації щодо набору абітурієнтів в магістратуру та
аспірантуру за спеціальностями

«Педагогіка вищої школи» та «Соціальна

робота», відповідно до заявлених стратегічних напрямків.
Відповідальні: Зав. кафедри, доц. О.С. Бартків, В.С. Петрович, викладачі
Терміни виконання: до 01.07.2016 р.
4. Заключити договір про співпрацю з громадською організацією в
рамках проведення програми „15” з метою здійснення профорієнтаційної
діяльності.
Відповідальні: проф. А.В. Лякішева, доц. В.С. Петрович
Терміни виконання: постійно
5. Розпочати підготовку електронного фахового видання з соціальної
роботи.
Відповідальні: доц. Є.А. Дурманенко
Терміни виконання: постійно
6. Здійснити набір та організувати навчання на сертифікатних курсах
«Анімаційна діяльність».
Відповідальні: Зав.кафедри, доц. О.В. Белкіна-Ковальчук, викладачі

Терміни виконання: протягом 2016-2017 н.р.
7. Продовжити роботу кафедри соціальної педагогіки та педагогіки
вищої школи над реалізацією заявлених міжнародних проектів.
Відповідальні: Зав.кафедри, доц. С.Ю. Чернета, доц. С.О. Гунько.
Терміни виконання: протягом 2016-2017 н.р.
8. Продовжити

роботу

професорсько-викладацького

складу

з

проходження міжнародних стажувань та підвищення кваліфікацій з отримання
відповідних сертифікатів.
Відповідальні: Зав.кафедри, викладачі
Терміни виконання: протягом 2016-2017 н.р.
9. Продовжити роботу професорсько-викладацького складу, спрямовану
на підготовку монографій, посібників, відповідно до акредитаційних вимог.
Відповідальні: Зав.кафедри, викладачі
Терміни виконання: протягом 2016-2017 н.р.
10. З метою збільшення показника цитування кафедральних наукових
видань у міжнародних наукометричних базах :
1) активізувати роботу з написання наукових публікацій іноземною
мовою;
2) здійснювати висвітлення результатів наукових пошуків професорськовикладацького складу кафедри у виданнях, що входять до науково-метричних
баз.
Відповідальні: викладачі
Терміни виконання: протягом року
11. Продовжити

роботу

з

удосконалення

оволодіння

викладачами

англійською мовою та отримання відповідних сертифікатів.
Відповідальні: викладачі
Терміни виконання: протягом року
РІЗНЕ:
1.СЛУХАЛИ: Про зміни щодо періодичності виходу та складу редакційної
колегії журналу «Педагогічний часопис Волині».
ВИСТУПИЛИ:

1.Голова вченої ради, проф. Лякішева А. В. з пропозицією внести зміни до
складу редакційної колегії періодичного друкованого видання «Педагогічний
часопис Волині» (у зв’язку із його внесенням до міжнародних науково
метричних баз) та періодичність виходу (4 рази на рік). Пропоную
відповідальним секретарем журналу призначити доктора педагогічних наук,
професора кафедри педагогіки Кузаву І. Б.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити зміни щодо періодичності виходу (4 рази на рік) та складу
редакційної колегії журналу «Педагогічний часопис Волині» (інформація
додається).
3. Рекомендувати призначити відповідальним секретарем журналу доктора
педагогічних наук, професора кафедри педагогіки Кузаву І. Б.
2.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу редакційної колегії журналу
«Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки».
ВИСТУПИЛИ:
1.Голова вченої ради, проф. Лякішева А. В. з пропозицією внести зміни до
складу редакційної колегії періодичного друкованого видання «Науковий
вісник СНУ ім. Лесі Українки» (у зв’язку із його внесенням до міжнародних
науково метричних баз) та періодичність виходу (2 рази на рік). Пропоную
відповідальним секретарем журналу призначити кандидата педагогічних наук,
доцента кафедри педагогіки Стасюк Л.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Затвердити зміни складу редакційної колегії журналу «Науковий вісник СНУ
ім. Лесі Українки» (інформація додається).
3. Рекомендувати призначити відповідальним секретарем журналу кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки Стасюк Л.П.
3.СЛУХАЛИ: Обговорення проблемної лекції «Формування професійної
культури майбутнього фахівця», прочитаної професором Прикарпатського

національного університету імені В.Стефаника Потапчук Т. В. для магістрантів
та аспірантів педагогічного факультету.
ВИСТУПИЛИ:
1. Завідувач кафедри педагогіки, проф . Смолюк І.О. відзначив позитивну
практику залучення професіоналів-практиків до світнього процесу
підготовку здобувачів, і зокрема майбутніх докторів філософії зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
2. Проф. Пріма Р.М. звернула увагу на значущість тематичного
спрямування лекції, що поглиблює знання здобувачів про феномен
професійної культури як вектор успішного розвитку майбутнього
фахівця. Було також наголошено на важливості започаткованої
практики такої співпраці з провідними вітчизняними науковцями,
зокрема,

у контексті реалізації освітньої складової ОП підготовки

доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.

Голова вченої ради

проф. А. В. Лякішева

Секретар ученої ради

доц. Н. В. Іовхімчук

