РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
25 листопада 2016 року
Про перевірку стану готовності кафедр та факультетів (інститутів) до нового
навчального року
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії –

проректора з навчально-

методичної та виховної роботи А. В. Шевчука, учена рада констатує, що стан готовності кафедр і
факультетів (інститутів) до нового навчального року є задовільним. Для покращення стану
ведення документації та якості навчально-методичного забезпечення

викладання навчальних

дисциплін учена рада
УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію проректора з навчально-методичної та виховної роботи А. В. Шевчука взяти до
відома.
2. Проректору з навчально-методичної та виховної роботи А. В. Шевчуку:
2.1. Під час підписання контрактів вимагати від викладачів представлення НМК з усіх навчальних
дисциплін, закріплених за ними. У разі

виявлення недоліків не підписувати контракт до їх

усунення.
2.2. Під час розгляду питань про нагородження викладачів до святкових та пам’ятних дат
враховувати результати перевірки стану готовності НМК.
2.3. Організувати перевірку стану готовності кафедр та факультетів (інститутів) до нового
2017/2018 н. р. з урахуванням досвіду проведення цьогорічної перевірки.
3. Директорам навчально-наукових інститутів / деканам факультетів до 20.12.2016 р. розглянути
питання про підсумки перевірки стану готовності кафедр та факультетів (інститутів) на вченій раді
структурного підрозділу.
4. Завідувачам кафедр здійснювати планування нових курсів лише за наявності комплексів
навчально-методичного забезпечення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної та
виховної роботи Шевчука А. В.
В. о. голови вченої ради університету

Л. М. Янович

Секретар ученої ради

Г. В. Підлужна

РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
25 листопада 2016 року
Про стан методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедрами соціальнопсихологічного факультету
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії – доцента кафедри філософії
О. В. Чаплінської та в. о. декана соціально-психологічного факультету Т. В. Боцян, учена рада
університету
УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію голови комісії О. В. Чаплінської та в. о. декана соціально-психологічного
факультету Т. В. Боцян про методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедрами
соціально-психологічного факультету взяти до відома.
2.

Відзначити належний рівень організації та якості навчального процесу на факультеті й
цілеспрямовану роботу професорсько-викладацького складу кафедр факультету з розробки та
вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

3. Декану соціально-психологічного факультету:
3.1 З 01 січня 2017 року організувати проведення міжкафедральних навчально-методичних
семінарів з метою обміну досвідом щодо вдосконалення методичного забезпечення
навчального процесу.
3.2. Під час конкурсного розгляду претендентів на заміщення науково-педагогічних посад на
вченій раді факультету особливу увагу звертати на підготовку викладачами навчальнометодичного забезпечення.
4. Завідувачам кафедр соціально-психологічного факультету:
4.1. Контролювати виконання графіка розробки й видання методичних матеріалів, навчальних
посібників і підручників на 2016 – 2017 н. р.
4.2. Організувати належне представлення результатів наукової та методичної роботи
викладачів кафедр в електронній бібліотеці ЖДУ.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної і
виховної роботи А. В. Шевчука.
В. о. голови вченої ради університету

Л. М. Янович

Секретар ученої ради

Г. В. Підлужна

РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка
25 листопада 2016 р.
Про роботу Асоціації випускників
Заслухавши та обговоривши звіт президента Асоціації випускників Житомирського
державного університету імені Івана Франка Денисюка О. Р. за минулий рік, учена рада констатує
позитивні зрушення в роботі організації. З метою подальшого вдосконалення роботи вчена рада
УХВАЛЮЄ:
1. Звіт президента Асоціації випускників Житомирського державного університету імені Івана
Франка Денисюка Р. О. затвердити.
2. Деканам факультетів /директорам навчально-наукових інститутів:
2.1. Сприяти в онлайн-реєстрації викладачів – випускників ЖДУ ім. Івана Франка.
2.2. Залучати президента Асоціації випускників до участі в різноманітних заходах (у т. ч. з
профорієнтаційною метою).
2.3. Сприяти Асоціації випускників в організації зустрічей з випускниками попередніх років.
3. Декану природничого факультету Д. А. Вискушенку сприяти в реалізації пілотного проекту
роботи асоціації на базі структурного підрозділу в 2016/2017 н. р.
4. Президенту Асоціації Денисюку Р. О. продовжити здійснення заходів згідно з планом роботи.
5. Проректору з навчально-методичної та виховної роботи А. В. Шевчуку:
5.1. Вирішити питання з виділенням робочого місця для Денисюка Р. О. в центральному корпусі в
каб. 201.
5.2. Сприяти Асоціації випускників у забезпеченні поліграфічних потреб.
6. Заслухати питання про роботу Асоціації випускників у листопаді 2017 р.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної та
виховної роботи Шевчука А. В.

В. о. голови вченої ради

Л. М. Янович

Секретар ученої ради

Г. В. Підлужна

РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка
25 листопада 2016 р.
Про стан виховної роботи на історичному факультеті
Заслухавши та обговоривши інформацію голови комісії доц. Алпатової О. М. «Про стан
виховної роботи на історичному факультеті», учена рада університету зазначає, що деканат та
кафедри історичного факультету організовують і здійснюють виховну діяльність на належному
рівні. Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи деканату та кафедр
факультету. Плани роботи наставників академічних груп затверджуються на засіданнях кафедр на
початку навчального року. Звіти про виконання планів виховної роботи систематично
заслуховуються на засіданнях ученої ради факультету.
З метою подальшого вдосконалення організації виховної роботи на історичному факультеті
вчена рада
УХВАЛЮЄ:
1. Організацію виховної роботи на історичному факультеті вважати задовільною.
2. Декану історичного факультету Жуковському О. І.:
2.1. Забезпечити повною мірою виконання плану виховної роботи в академічних групах у 20162017 н. р.
2.2. На раді факультету не менш ніж двічі на рік заслуховувати звіти про виховну роботу
наставників академічних груп і голів Студентського братства факультету й гуртожитку.
3. Заступнику декана історичного факультету з виховної роботи Максимову О. В.:
3.1. Активізувати роботу наставників академічних груп зі студентами факультету в гуртожитках
№ 3 та № 4.
3.2. З метою підвищення успішності студентів контрактної форми навчання та попередження
пропусків занять без поважних причин посилити індивідуальну роботу зі студентами.
3.3. Розширити зміст та форми співробітництва з молодіжними організаціями.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної та
виховної роботи Шевчука А. В.
В. о. голови вченої ради

Л. М. Янович

Секретар ученої ради

Г. В. Підлужна

