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І. СЛУХАЛИ:  Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на гуманітарному 

факультеті 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін на гуманітарному факультеті 

задовільним.  

2. Періодично здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

на гуманітарному  факультеті. 

Відповідальні: декан  факультету, заступник декана з якості освіти 

Термін: упродовж навчального року 

3. Оновити навчально-методичне забезпечення з проходження практик для всіх спеціальностей 

гуманітарного факультету. 

Відповідальні: декан  факультету, завідуючі кафедр 

Термін: до 1 червня 2019 р. 

4. Покращити робочі програми навчальних дисциплін на кафедрах журналістики та 

релігієзнавства і теології. 

Відповідальні: З.В.Годунок, П.М.Кралюк  

                                                                   Термін: до 15 квітня 2019 р.  

5. Активізувати використання інтерактивних методів під час викладання професійно-

орієнтованих дисциплін на факультеті. 

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін: упродовж навчального року 

6. Кафедрам гуманітарного факультету оновити навчально-методичні матеріали, розміщені в 

системі Moodle.  

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін: до 1 червня 2019 р. 

7. Удосконалити ОПП та навчальний план для спеціальності «Журналістика» в частині 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін: до 1 червня 2019 р. 

8. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників на гуманітарному 

факультеті активізувати роботу з написання докторських дисертацій М.С.Петрушкевич, 

С.В.Филипчук, О.Я.Пухонської, О.А.Вісич, З.В. Годунок та кандидатської дисертації 

О.А.Шляхової.  

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін: до кінця 2019/2020н.р. 

9. Активізувати роботу гуманітарного факультету щодо написання навчальних посібників та 

підручників з метою покращення викладання професійно-орієнтованих дисциплін.  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр 

Термін: до кінця 2019 р. 

10. Активізувати роботу гуманітарного факультету щодо викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін англійською мовою.  

Відповідальні: декан факультету, завідуючі кафедр 



    2 

 

        Термін: упродовж навчального року 

11. Розробити систему мотивацій для студентів гуманітарного факультету, спрямовану на 

виховання інтересу до професійно-орієнтованих дисциплін. 

Відповідальні:  завідуючі кафедр 

                                                                   Термін: упродовж навчального року  

12.  З метою оптимізації управління освітнім процесом на гуманітарному факультеті провести 

заходи з об’єднання кафедр релігієзнавства і теології, культурології та філософії. 

Відповідальні: декан факультету 

Термін: червень 2019 року 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  Інформація про підготовку до Днів науки в НаУОА 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:  Інформація про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських 

дисертацій 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Керівнику наукового відділу продумати заходи із активізації роботи аспірантів та подати 

пропозиції на наступне засідання Вченої ради. 

 

ІV. СЛУХАЛИ:  Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 
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