
ВИТЯГ 

з протоколу №2 засідання кафедри суспільно-гуманітарних наук від 

18.10.19р. 

 

Голова зав.кафедри О.М.Максимець 

Секретар ст.лаборант К.В.Гончарова 

Присутні: Тараненко Г.Г., Зімонова О.В., Ісакова О.І.,     Єременко Л.В., 

Коновалова О.А., Мельник О.О., Михайлов В.В.,  Морарь М.В., Шлєіна Л.І., 

Щербакова Н.В. 

 

5.Обговорення відкрити лекції Мельника О.О., Михайлова В.В.,Мораря М.В., 

Зімоновї О.В., Тараненко Г.Г., Ісакової О.І. 

 

СЛУХАЛИ: Обговорювали відкриту лекцію к.і.н., доц. Мельника О.О  

з історії та культури України на тему: «Україна під владою Литви та Польщі. 

Утворення козацької держави» (26.09.19) 

ВИСТУПИЛИ: 

к.ф.н., доцент Ісакова О.І.  

Тема лекції відповідає робочій програмі. Лектор має високу теоретичну 

та методичну підготовку, добре володіє фактологічним матеріалом, активно 

використовував мультимедійні засоби. Наприкінці лекції було підведено 

підсумки за темою лекції та показано зв’язок з проблемами сучасної України.  

к.і.н., ст. викладач  Михайлов В.В.  

Лекція проведена відповідно до методичних вимог. Лектор вдало 

пов'язав теоретичний матеріал з фактологічним що зробило викладання 

змісту лекції більш цікавим. 

УХВАЛИЛИ: Лекція проведена на високому навчально-методичному та 

теоретичному рівні. 

 

СЛУХАЛИ: Обговорювали відкриту лекцію к.і.н., ст.викл. Михайлова 

В.В. з історії та культури України  тема «Гетьманщина на протязі XVII-

XVIIIст.» (4.10.19.) 

ВИСТУПИЛИ: 

 к.псих.н., ст. викладач  Єременко Л.В.  

  Тематика лекції відповідно робочій програмі. Лектор має гарну  

теоретичну підготовку, добре володіє матеріалом та змістом лекції. 

Наприкінці лекції викладач пов’язав закінчення із початком, підкреслив 

вичерпаність змісту. 

проф., д.політ.н., Морарь М.В. 



Лекція проведена відповідно методичних вимог. Лектор уміло 

пов’язував теоретичний матеріал з наведенням життєвих прикладів. 

УХВАЛИЛИ: лекція проведена на достатньому професійному рівні. 

 

СЛУХАЛИ: обговорювали відкриту лекцію з політології проф., д.політ.н. 

Мораря М.В. на тему: «Держава,як інститут політичної системи» (30.09.19) 

ВИСТУПИЛИ: 

 к.і.н., доц. Мельник О.О. 

  Тема лекції відповідає робочій програмі. Лектор має  теоретичну 

підготовку, добре володіє матеріалом та змістом лекції. Наприкінці лекції 

викладач пов’язав закінчення із початком, підкреслив вичерпаність змісту. 

к.і.н., ст.викладач Михайлов В.В  

Лекція проведена відповідно методичних вимог. Лектор уміло пов’язував 

теоретичний матеріал з наведенням прикладів сучасного державотворення та  

політичного життя України. 

УХВАЛИЛИ: лекція проведена на високому професійному рівні  

 

СЛУХАЛИ: обговорювали відкриту лекцію з логіки та риторики к.пед.н., 

доцента Тараненко Г.Г.  на тему «Закони мислення» (7.10.19) 

ВИСТУПИЛИ: 

 к.ф.н., доц. Ісакова О.І. 

  Тема лекції відповідала робочій програмі і навчальному плану, була 

пов’язана із вивченим матеріалом і містила низку дискусійних питань та 

наукових проблем. Структура лекції відповідала методичним вимогам, 

зокрема, було чітко сформульовано мету, план та композиційну побудову 

(вступ, основна частина, закінчення). Заняття вирізнялося логічною 

послідовністю і взаємозв’язком окремих частин лекції, виділенням головних 

ідей і моментів.  

Аналізуючи змістовність лекції, можна відзначити високий науковий 

рівень, відповідність новітнім досягненням науки і практики, наявність 

міждисциплінарних зв’язків. На занятті лекційний матеріал було вдало 

пов'язано з професійними інтересами підготовки фахівців. Викладачем 

активно застосовувалися методи і прийоми активізації пізнавальної 

діяльності студентів та елементи зворотнього зв’язку.  

к.ф.н., ст.викладач , Щербакова Н.В.  

Стиль викладу лекційного матеріалу був ясним, чітким і доступним із 

вдалим застосуванням технічних засобів навчання, наочностей та наявністю 

контакту з аудиторією.  

Щодо майстерності лектора, то варто відзначити високий рівень 

вільного володіння лекційним матеріалом, емоційність, високу культуру 

мовлення, поважне і тактовне ставлення до студентів та вміння зняти 

напруження і втому аудиторії. 

УХВАЛИЛИ: лекція проведена на високому професійному рівні. 

 



СЛУХАЛИ: Обговорювали відкриту лекцію к.ф.н., доцента Ісакової О.І. з 

філософії тема: « Філософія Нового часу» (15.10.19) 

ВИСТУПИЛИ: 

 к.пед.н., доцент Максимець О.М. 

У ході лекції були розкриті такі питання, як  «Філософські погляди 

Ф.Бекона» «Проблеми людини в англійській філософії ХУІІІ століття » та 

інші.  Тема лекції відповідає робочій програмі, супроводжується 

презентаційним матеріалом по зазначеній тематиці, що дозволило 

застосувати прийоми розповіді, показу, характеристики, пояснення і зберегти 

стійку увагу слухачів на протязі всього заняття.  

проф., д.політ.н., Морарь М.В. 

Лекція проведена відповідно методичних вимог. Лектор має високу 

теоретичну підготовку, добре володіє матеріалом та змістом лекції. 

УХВАЛИЛИ: лекція проведена на достатньо високому  професійному рівні. 

 

СЛУХАЛИ:  обговорювали  відкриту лекцію  ст.викладача Зімонової О.В. 

з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» на тему 

«Риторика і мистецтво презентацій» (01.10.19). 

ВИСТУПИЛИ:  

к.ф.н., доц. Ісакова О.І.  

Лекція почалася вчасно і проведена з дотриманням усіх вимог на 

високому професійному рівні. Студенти уважно слухали викладача, яка 

змогла зацікавити їх навчальним матеріалом, ставили багато запитань 

стосовно жанрів публічного виступу та особливостей презентації. 

УХВАЛИЛИ: лекція проведена на достатньому професійному рівні. 

 

 


