МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОТОКОЛ
«27» квітня2018 р.

м. Л у ц ь к

№9

засідання Ученої ради факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи

Голова — Лякішева А. В.
Секретар — Іовхімчук Н. В.
Присутні: 21
Порядок денний:

1. Про підготовку до Фестивалю науки в Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки.
Заступник декана з наукової роботи
2. Про результативність підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів
кафедрами факультету.
Завідувачі кафедр
3. Звіти про роботу допоміжного персоналу факультету.
Інженери, лаборанти
4. Різне.

1.СЛУХАЛИ: Про організацію Фестивалю наук в Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки.
ВИСТУПИЛИ:Заступник декана з наукової роботи доц. Мельник І.М., яка
ознайомила з планом організації Фестивалю наук в Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі Українки (Інформація додається).
УХВАЛИЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Подати пропозиції щодо організації Фестивалю науки на факультеті
педагогічної освіти та соціальної роботи.
Відповідальні: Зав. кафедр, куратори
Терміни виконання: до 05.04.2018 р.

3. Забезпечити подачу матеріалів до збірника наукових праць науковців,
аспірантів та студентів педагогічного інституту.
Відповідальні: Зав. кафедр, куратори
Терміни виконання: до 05.04.2018р.

2.СЛУХАЛИ: Про

результативність

підготовки наукових та

науково-

педагогічних кадрів кафедрами факультету.
ВИСТУПИЛИ:
1.Завідувач кафедри педагогіки Смолюк І.О. зазначив, що на кафедрі – 18
аспірантів. Завершили навчання – 6 аспірантів. Аспірантка Єлова Т.А. – не
завершила навчання. 2 – захистили дисертації. 2 – пройшла попередній захист.
Захищено 1 кандидатську дисертацію – Смолюк С.В. та 1 докторську
дисертацію – Семенов. О.С.
2. Завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
поінформував, що на кафедрі є 11 аспірантів та 1 докторант. 2 аспірантів
захистилось. Претензій до аспірантів немає.
3.Завідувач кафедри філології та методики початкової освітиКузава І.Б.
зауважила, що на кафедрі є 2 докторанти, які успішно навчаються. Претензій
немає.

4.Завідувач кафедри теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти Пріма Р.М. зазначила, що на кафедрі захистилась 1
аспірантка.
УХВАЛИЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.
2.Активізувати роботу з аспірантами.
Відповідальні: Зав. кафедр.
Терміни виконання: постійно.

3.Посилити підготовку до вступу в аспірантуру.
Відповідальні: Зав. кафедр.
Терміни виконання: постійно.

СЛУХАЛИ:Звіти про роботу допоміжного персоналу педагогічного
факультету.
ВИСТУПИЛИ:
1.

Ст. лаборант кафедри педагогіки Богдан І.О.;

2.

Ст. лаборант кафедри теорії й методики природничо-математичних

дисциплін початкової освіти Махновець Н.В.;
3.

Ст. лаборант кафедри філології та методики початкової освіти

Боровська О.О.;
4.

Ст. лаборант кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої

школи Пантелейко Р. А.
5.

Інженерінформаційо-методичного центру Гайволя Н.П.

(Звіти ст. лаборантів та інженера додаються).
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію взяти до уваги.
2.Звіти допоміжного персоналу педагогічного факультету затвердити.
3.Посилити контроль допоміжного персоналу.
Відповідальні: Зав. кафедр.
Терміни виконання: постійно.

РІЗНЕ:
1.СЛУХАЛИ: Про конкурс «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі
Українки».

ВИСТУПИЛИ:
1.Голова вченої ради Лякішева А. В., яка ознайомила присутніх із
Положенням про конкурс «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі
Українки». Анна Володимирівна повідомила, що до участі в конкурсі подано
документи кандидата біологічних наук, старшого викладача кафедри теорії та
методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти Зінченко
Марії Олександрівни.
2.Завідувач

кафедри

теорії та

дисциплін початкової освіти проф.

методики

природничо-математичних

Пріма Р.М., яка дала позитивну

характеристику Марії Олександрівні та подала пропозицію рекомендувати до
участі в конкурсі.
УХВАЛИЛИ :
1. Інформацію взяти до уваги.
2. Рекомендувати до участі в конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ
імені Лесі Українки» кандидата біологічних наук, старшого викладача
кафедри теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти Зінченко Марію Олександрівну.
3. Обговорення науково-методичного семінару «Використання навчальної
платформи Moodle в освітньому процесі», який відбувся у Волинському
інституті післядипломної педагогічної освіти.
ВИСТУПИЛИ:
1. Директор

ВІППО

Олешко

П. С.,

який

подякував

керівництву

факультету за довготривалу плідну співпрацю, високий професіоналізм
викладачів факультету, долучених до освітнього процесу інституту, і
зокрема доц. Остапйовський І. Є., який цікаво і змістовно провів цей
захід.
2. Доц. Остапйовський І. Є. як модератор науково-методичного семінару
зосередив увагу на важливості використання навчальних платформ із
застосуванням всесвітньої компьютерної мережі,
зовнішня навчальна платформа
Dynamic

Learning

Environment,

однією з яких є

Moodle (Modular Object-Oriented
«модульне

об’єктно-орієнтоване

динамічне

навчальне

середовище»),

перевагах

і

технологічних

характеристиках її практичного застосування.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію взяти до уваги.

Голова Вченої ради

проф.А. В. Лякішева

Секретар ученої ради

доц. Н. В. Іовхімчук

