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І. Про стан науково-дослідної роботи на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту. 

- Заслухавши інформацію про стан науково-дослідної роботи на факультеті політико-

інформаційного менеджменту декана факультету доц. В.М. Лебедюка, висновки комісії у складі ст. 

викл. Ю.А. Коцюка, проф. М.Ф. Аверкиної, доц. Е.М. Балашова, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан науково-дослідної роботи на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту як добрий.  

2. Інтенсифікувати процес включення збірника “Наукові записки. Серія “Психологія”” та 

міжнародного альманаху  “Global world: scientific almanac” до міжнародних наукометричних 

баз. 

Відповідальні: доц. Лебедюк В.М.,  

доц. Матласевич О.В, доц. Штурхецький С.В.,  

доц. Кривицька О. Р.  

Термін: до вересня 2017 року 

3. З метою популяризації та збільшення цитованості результатів наукових досліджень 

збільшити кількість статей та ін. наукових робіт викладачів і студентів факультету 

політико-інформаційного менеджменту, частково або повністю опублікованих в Цифровому 

архіві Національного університету «Острозька академія», а також у бібліографічному 

покажчику «Наука ОА» сайту Наукової бібліотеки. 

Відповідальні: доц. Лебедюк В.М., завідувачі кафедр ПІМ,  

Коцюк Ю.А., доц. Кривицька О.Р. 

Термін: постійно по мірі публікації 

4. Продовжити наукову співпрацю факультету політико-інформаційного менеджменту з 

науково-дослідними та академічними інституціями Європи та Америки, доповнивши її 

роботою над спільними публікаціями та проектами. 

Відповідальні: доц. Лебедюк В.М.,  

завідувачі кафедр, доц. Балашов Е.М.  

Термін: упродовж навчального року   

5. Активізувати роботу над підготовкою статей й поданням їх на розгляд редколегій 

періодичних видань, які входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, Index 

Copernicus. Залучити до такої роботи у першу чергу науково-педагогічних працівників із 

досвідом іноземних публікацій та високим рівнем знання іноземної мови. 

Відповідальні: доц. Лебедюк В.М.,  

завідувачі кафедр факультету ПІМ 

  Термін: постійно 

6. Активізувати науково-педагогічних працівників, які виходять на захист (кандидатських: 

Рибачок С.Л., Кулеша Н.П., Гільман А.Ю; докторських: Матласевич О.В., Гандзілевська 

Г.Б.), підготувати статті та подати їх на розгляд Index Copernicus періодичних видань, що 

входять до наукометричних баз SCOPUS, Web of Science, РИНЦ. Контроль за поданням 

статей здійснити заступнику декана факультету політико-інформаційного менеджменту з 

наукової роботи. 

Відповідальні: доц. Шостак І.В., Рибачок С.Л., Кулеша Н.П.,  

Гільман А.Ю, доц. Матласевич О.В., доц. Гандзілевська Г.Б. 

Термін: постійно. 
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7. Продовжити практику підготовки наукових проектів, що будуть використовуватися для 

отримання держбюджетних НДР та участі в українських і міжнародних ґрантових 

конкурсах.  

Відповідальні: доц. Лебедюк В.М.,  

завідувачі кафедр, доц. Балашов Е.М. 

Термін: упродовж року  

8. Започаткувати проведення щорічних міжнародних конференцій на факультеті політико-

інформаційного менеджменту 

Відповідальні: завідувачі кафедр ПІМ 

Термін: на 2017/2018 н.р. 

9. Зобов’язати Кардаша С.Ю. та Мозоля М.Л. підготувати та подати текст кандидатської 

дисертації на розгляд та обговорення під час засідання кафедри, до складу якої вони 

входять. Контроль за виконанням даного положення ухвали покласти на завідувача кафедри 

політології. 

Відповідальні: завідувач кафедри політології  

Кардаш С.Ю., Мозоль М.Л. 

Термін: вересень 2017 року   

10. Продовжити постійний моніторинг та контроль участі студентів у наукових заходах та 

публікації ними наукових робіт, зокрема, в процесі підготовки маґістерських робіт.  

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін: упродовж навчального року  

 

 

ІІ. Про стан та перспективи виховної роботи в університеті 

- Заслухавши інформацію про стан та перспективи виховної роботи в університеті проф. 

Р.В. Каламаж, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІІІ. Інформація про наукову роботу студентів університету 

- Заслухавши інформацію про наукову роботу студентів доц. О.Р. Кривицької, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію доц. Кривицької О.Р. взяти до уваги. 

2. Внести зміни до Положення про студентське наукове товариство «Академік» відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

      Відп.: проректор проф. П.М. Кралюк,  

керівник наукового відділу, юрисконсульт. 

      Термін: червень 2017 р. 

3. Створити та забезпечити постійне оновлення інформаційної сторінки студентського 

наукового товариство «Академік» на офіційному сайті НаУОА 

Відп.: голова СНТ «Академік». 

      Термін: упродовж 2017 року. 

4. Активізувати публікацію наукового доробку студентів у наукових виданнях НаУОА. 

      Відп.: декани, директор ННІП ім. І. Малиновського. 

      Термін: упродовж 2017 року. 

5. Розширити географію участі студентів у наукових конференціях, семінарах, тренінгах тощо. 

      Відп.: декани, директор ННІП ім. І. Малиновського. 

      Термін: упродовж 2017 року. 

6. Розширити співпрацю із зарубіжними партнерами НаУОА для участі студентів у 

міжнародних навчальних та наукових програмах. 

Відп.: декани, директор ННІП ім. І. Малиновського,   

                                                                     відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу.  
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        Термін: упродовж 2017 року. 

7. Підвищити якість підготовки студентів-учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади,  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та міжнародних 

наукових конкурсів. 

                                                                         Відп.: декани, директор ННІП ім. І. Малиновського. 

                              Термін: упродовж 2017 року. 

 

 

ІV. Звіти про роботу інноваційних лабораторій на факультетах та в Інституті права 

- Заслухавши інформацію про роботу інноваційних лабораторій доц. О.Р. Кривицької, 

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію доц. Кривицької О.Р. взяти до уваги. 

2. Внести зміни до Положень про роботу лабораторій та інших наукових підрозділів НаУОА 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

      Відп.: керівники лабораторій та наукових підрозділів, 

керівник наукового відділу, юрисконсульт. 

      Термін: червень 2017 р. 

3. Забезпечити постійне оновлення інформаційних сторінок лабораторій та наукових підрозділів 

на офіційному сайті НаУОА 

Відп.: керівники лабораторій та наукових підрозділів. 

      Термін: упродовж 2017 року. 

4. Активізувати роботу щодо участі працівників лабораторій та наукових підрозділів у 

написання наукових та грантових проектів. 

      Відп.: керівники лабораторій та наукових підрозділів. 

      Термін: упродовж 2017 року. 

5. Розширити співпрацю із зарубіжними партнерами НаУОА для участі у міжнародних наукових 

проектах. 

Відп.: керівники лабораторій та наукових підрозділів,   

                                                                     відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу.  

        Термін: упродовж 2017 року. 

 


