РІШЕННЯ
Вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
від 27 листопада 2015 року
Заслухавши та обговоривши питання «Про стан методичного забезпечення навчальних
дисциплін кафедрами факультету фізичного виховання та спорту», Вчена рада університету
УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію голови комісії доцента О.І. Жуковського та декана факультету фізичного
виховання і спорту Т.Б.Кутек про методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедрами
факультету фізичного виховання і спорту взяти до відома.
2. Відзначити належний рівень організації та якості навчального процесу на факультеті та
цілеспрямовану роботу професорсько-викладацького складу кафедр факультету з розробки та
удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
3. Декану факультету фізичного виховання і спорту:
3.1 Впроваджувати інноваційні форми навчання, дистанційні технології (e-learning) в
навчальний процес (у вигляді он-лайн тестів, електронних версій лекцій, завдань до
семінарських і практичних занять, проведення он-лайн консультацій тощо).
3.2. До 01 червня 2016 року організувати проведення міжкафедральних навчальнометодичних семінарів з метою обміну досвідом щодо удосконалення методичного
забезпечення навчального процесу.
3.3. При конкурсному розгляді претендентів на заміщення науково-педагогічних посад на
Вченій раді факультету особливу увагу звертати на підготовку викладачами навчальнометодичного забезпечення.
4. Завідувачам кафедр факультету фізичного виховання і спорту:
4.1. Контролювати виконання графіку розробки і видання методичних матеріалів,
навчальних посібників і підручників на 2016 – 2017 р.
4.2. Організувати належне представлення результатів наукової та методичної роботи
викладачів кафедр в електронній бібліотеці ЖДУ.
4.3. До 01.06.2016 р. розпочати внесення матеріалів для самостійної роботи на платформу
Moodle.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної і
виховної роботи А.В. Шевчука.
Ректор університету
Секретар

П.Ю. Саух
Г. В. Підлужна

РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка від 27 листопада 2015 року
Заслухавши інформацію „Про організацію виховної роботи на соціально-психологічному
факультеті”, вчена рада університету зазначає, що деканат та кафедри соціально-психологічного
факультету організовують і здійснюють виховну діяльність на належному рівні. Виховна робота
проводиться згідно планів виховної роботи деканату та кафедр факультету. Плани роботи
наставників академічних груп затверджуються на засіданні кафедр на початку року. Звіти про
виконання планів виховної роботи систематично заслуховуються на засіданнях кафедр.
З метою подальшого вдосконалення організації виховної роботи на соціальнопсихологічному факультеті вчена рада
УХВАЛЮЄ:
1. Організацію виховної роботи на соціально-психологічному факультеті вважати задовільною.
2. Декану соціально-психологічного факультету Журавльовій Л.П.:
2.1. забезпечити у повній мірі виконання плану виховної роботи у групах у 2015-2016 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 і гуртожитку.
3. Заступнику декана соціально-психологічного факультету з виховної роботи Гречусі І.А.:
3.1. розробити план індивідуальної роботи зі студентами, які проживають у гуртожитку;
3.2. посилити роботу з невстигаючими студентами з метою збереження контингенту
студентів.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної та
виховної роботи Шевчука А.В.
Ректор університету

проф. П.Ю.Саух
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РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
від 27 листопада 2015 року
Про організацію самостійної роботи студентів у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка
Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з навчально-методичної та виховної
роботи А. В. Шевчука вчена рада університету
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. При укладанні контрактів звертати увагу на методичне забезпечення організації
самостійної роботи та роботу у системі Moodle (або іншій аналогічній системі), визначивши
початок запровадження перший семестр 2016/2017 н. р.
2.2. Передбачити спільно з відповідними службами закупівлю необхідного обладнання для
забезпечення роботи платформи Moodle.
2.3. Після створення необхідних технічних можливостей до 15.04.2016 р. організувати
проведення практичного семінару по роботі у системі Moodle.
3. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів до 15.04.2016 р.
розглянути питання про організацію самостійної роботи з використанням новітніх технологій на
вченій раді університету із залученням відповідних фахівців.
4. Завідувачам кафедр:
4.1. Звернути першочергову увагу на використання відповідних платформ при організації
самостійної роботи.
4.2. Передбачити перехід на забезпечення самостійної роботи у другому семестрі 2015/2016
н. р. у тестовому режимі не менше 10 % предметів кафедри, у першому семестрі 2016/2017 р. – 50
% та у другому семестрі 2016/2017 н. р. завершити роботу у цьому напрямку (крім предметів до
складу яких входять лабораторні роботи).
5. Заслухати питання про хід виконання рішення на вченій раді у листопаді 2016 р.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної
та виховної роботи Шевчука А. В.
Ректор університету
Секретар вченої ради
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РІШЕННЯ
вченої ради Житомирського державного
університету імені Івана Франка
від 27 листопада 2015 року
Про науково-дослідну роботу і забезпечення кадрами
вищої кваліфікації (докторами та кандидатами філологічних
наук), ефективність роботи аспірантури та докторантури в ННІ
іноземної філології
Заслухавши та оговоривши доповідь директора навчально-наукового інституту іноземної
філології професора Сингаївської А.В. та голови комісії професора Климової К.Я. " Про науководослідну роботу і забезпечення кадрами вищої кваліфікації (докторами та кандидатами
філологічних наук), ефективність роботи аспірантури та докторантури в ННІ іноземної філології",
вчена рада зазначає, що за останні роки на кафедрах відповідних підрозділів намітилася тенденція
щодо активізації науково-дослідної роботи, підготовки науково-педагогічних кадрів, зокрема,
кандидатів та докторів наук. В ННІ іноземної філології на кафедрах іноземних мов і новітніх
технологій навчання (завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Андрійчук Н.М.),
англійської мови (в.о.завідувача кафедри – кандидат філологічних наук Зорницька І.В.),
англійської філології та переукладу (завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент
Полховська М.В.), міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики (завідувач кафедри –
кандидат філологічних наук, доцент Жуковська В.В.). германської філології та зарубіжної
літератури (завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Чирков О.С.) проводиться
активна і цілеспрямована підготовка фахівців вищої кваліфікації як через аспірантуру, так і
докторантуру. Відповідно готуються кандидати та доктори наук зі спеціальностей 10.02.04 –
германські мови (англійська, німецька), 10.01.06 – теорія літератури. Незважаючи на зрушення у
підготовці наукових кадрів в навчально-науковому інституті іноземної філології, кафедри
інституту ще не достатньою мірою забезпечені кількістю штатних кандидатів та докторів наук.
Аналіз науково-дослідної і роботи, забезпечення кадрами вищої кваліфікації, діяльності
аспірантури свідчить, що підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації проводиться
планомірно та системно, але існує ще ряд проблем, зокрема недостатня кількість наукових
керівників докторів наук з філологічного, педагогічного (методика викладання) напрямів.
Виходячи з зазначеного вище, вчена рада постановляє:
1. З метою активізації роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на
основі стратегічного плану розвитку університету до 01.12.2017 р. зав. кафедрами навчальнонаукового інституту іноземної філології забезпечити план підготовки кандидатів та докторів
наук за відповідними спеціальностями. При розробці концепції розвитку кафедри зав.
кафедрами передбачити забезпечення кадрового складу фахівцями вищої кваліфікації за
відповідними спеціальностями.
2. Завідувачам кафедр навчально-наукового інституту іноземної філології:
2.1.
Вивчити питання щодо підготовки докторів філологічних наук в докторантурах інших
навчальних закладів з метою формування плану прийому до аспірантури та докторантури
на 2016 та наступні роки.
2.2.
Вивчити питання щодо підготовки кандидатів та докторів наук:
2.2.1. Англійської філології та перекладу доценту Полховській М.В. з перекладознавства,
порівняльно-історичного і типологічного мовознавства.
2.2.2. Іноземних мов і новітніх технологій навчання доценту Андрійчук Н.М. з романських
мов.
3. Директору ННІ іноземної філології професору Сингаївській А.В.:

3.1. Активізувати співпрацю з відділом міжнародних та регіональних зв’язків з приводу пошуку
грантів, програм міжнародного стажування, до участі в яких залучати аспірантів та
докторантів. Вивчити можливості щодо стажування окремих аспірантів та докторантів у
європейських країнах для поглиблення результатів наукових пошуків.
3.2. Вивчити питання щодо спільного наукового керівництва у написанні дисертаційних
досліджень з провідними зарубіжними науковцями.
3.3. Посилити контроль за виконанням індивідуальних планів викладачами, які пройшли
підготовку в аспірантурі та докторантурі і не захистили дисертаційних досліджень вчасно.
3.4. До 30.12.2015 р. забезпечити висвітлення діяльності аспірантури та докторантури інституту
на сайті університету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з наукової та міжнародної
роботи проф. Сейко Н. А.

Голова вченої
ради університету
Секретар вченої ради
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Заслухавши та обговоривши питання «Про стан методичного забезпечення навчальних
дисциплін кафедрами факультету фізичного виховання та спорту», Вчена рада університету
УХВАЛЮЄ:
6. Інформацію голови комісії доцента О.І. Жуковського та декана факультету фізичного
виховання і спорту Т.Б.Кутек про методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедрами
факультету фізичного виховання і спорту взяти до відома.
7. Відзначити належний рівень організації та якості навчального процесу на факультеті та
цілеспрямовану роботу професорсько-викладацького складу кафедр факультету з розробки та
удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
8. Декану факультету фізичного виховання і спорту:
3.1 Впроваджувати інноваційні форми навчання, дистанційні технології (e-learning) в
навчальний процес (у вигляді он-лайн тестів, електронних версій лекцій, завдань до
семінарських і практичних занять, проведення он-лайн консультацій тощо).
3.2. До 01 червня 2016 року організувати проведення міжкафедральних навчальнометодичних семінарів з метою обміну досвідом щодо удосконалення методичного
забезпечення навчального процесу.
3.3. При конкурсному розгляді претендентів на заміщення науково-педагогічних посад на
Вченій раді факультету особливу увагу звертати на підготовку викладачами навчальнометодичного забезпечення.
9. Завідувачам кафедр факультету фізичного виховання і спорту:
4.1. Контролювати виконання графіку розробки і видання методичних матеріалів,
навчальних посібників і підручників на 2016 – 2017 р.
4.2. Організувати належне представлення результатів наукової та методичної роботи
викладачів кафедр в електронній бібліотеці ЖДУ.
4.3. До 01.06.2016 р. розпочати внесення матеріалів для самостійної роботи на платформу
Moodle.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з навчально-методичної і
виховної роботи А.В. Шевчука.
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