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І. Про стан науково-дослідної роботи на факультеті міжнародних відносин 

- Заслухавши звіт стан роботи на факультеті міжнародних відносин та перспективи його 

розвитку заступника декана доц. С.О. Рудька, висновки комісії по перевірці роботи у складі 

голови проф. П.М. Кралюка, членів доц. С.В. Новоселецької, доц. О.Р. Кривицької, 

Е.М. Балашова, М.А. Онуфера, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт про стан роботи на факультеті міжнародних відносин та перспективи його розвитку 

взяти до уваги. 

2. Активізувати роботу викладачів факультету щодо розміщення публікацій у виданнях, які 

входять до науко метричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, у т.ч. англійською 

та іншими іноземними мовами 

Відп.: декан факультету, завідувачі кафедр  

Термін: упродовж року 

3. З метою покращення кадрового забезпечення активізувати роботу над завершенням 

дисертацій доктора наук (у 2016 р. І.Г. Плевако, В.Б. Атаманенко), затвердити теми 

докторських дисертацій (М.Б. Близняк, С.О. Рудько, А.І. Смирнов). 

Відп.: викладачі, декан, завідувачі кафедр, 

Термін: 2016/2017 н.р. 

4. Збільшити кількісні та якісні показники участі студентів у роботі наукових гуртків та 

проблемних груп. 

Відп.: керівники гуртків та проблемних груп, 

завідувачі кафедр, декан  

Термін: упродовж року 

5. Розробити та подати тему фундаментального дослідження державного фінансування. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр,  

Термін: постійно 

6. Організувати і проводити щорічні наукові конференції з історії та міжнародних відносин. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр  

Термін: 2016 та 2017 рр. 

7. Викладачам факультету інтенсифікувати роботу з пошуку колективних та індивідуальних 

грантів на науково-дослідну роботу. 

Відп.: викладачі, завідувачі кафедр, декан  

Термін: упродовж року 

8. Кафедрам факультету продовжити та інтенсифікувати практику науково-дослідної 

співпраці із іноземними вченими, установами та університетами. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр  

Термін: упродовж року 

9. Посилити роботу з пошуку дослідницьких проектів з оплатою за рахунок госпдоговірних та 

грантових угод.  

Відп.: завідувачі кафедр, декан  

Термін: упродовж року 
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ІІ. Про стан викладання англійської мови в університеті на міжфаку. 

- Заслухавши звіт комісії по перевірці стану викладання англійської мови в університеті 

на економічному, гуманітарному факультетах, ПІМ, факультеті міжнародних відносин 

та Інституті права ім. І.Малиновського у 2015/2016 н.р. у складі проф. А.О. Худолія, 

доц. Л.М. Коцюк, В.О. Криловець, А.О. Цапіна, М.А. Онуфера, обговоривши питання, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан викладання англійської мови у 2015/2016 н.р. на економічному, гуманітарному 

факультетах, ПІМ, факультеті міжнародних відносин та Інституті права ім. І.Малиновського, де 

читання англійської мови забезпечується викладачами кафедри міжнародної мовної комунікації, 

задовільним.  

2. З метою вдосконалення викладання англійської мови в університеті: 

- Рекомендувати поліпшення якісного складу викладачів англійської мови на економічному, 

гуманітарному факультетах, ПІМ, факультеті міжнародних відносин та Інституті права ім. 

І.Малиновського 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук, доц. В.М. Лебедюк,  

проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко,  

проф. А.О. Худолій, доц. Г.В. Крайчинська 

Термін: до кінця 2016 р. 

- Розглянути можливість збільшення кількості годин професійної англійської мови (на ІІІ-IV 

курсах) 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко 

Термін: до кінця 2016 р. 

- З метою активізації проведення засідань англомовного клубу «Chatter-Box» на кафедрі 

міжнародної мовної комунікації призначити координаторів відповідно до основних 

спеціальностей гуманітарного, ПІМ, економічного факультетів. 

Відповідальні: проф. А.О. Худолій, доц. Г.В. Крайчинська 

Термін: до кінця 2016 р. 

- Розширити професійну англійську на середньому і вищому рівнях володіння мовою на 

економічному, гуманітарному (спеціальності «журналістика», «культурологія») факультетах, 

ПІМ, факультеті міжнародних відносин та Інституті права ім. І.Малиновського 

Відповідальні: проф. А.О. Худолій, доц. Г.В. Крайчинська 

Термін: до кінця 2016 р.   

3. Рекомендувати завідувачу кафедри міжнародної мовної комунікації врахувати зауваження і 

внести корективи у роботу кафедри. З цією метою рекомендувати завідувачу кафедри 

міжнародної мовної комунікації частіше відвідувати заняття викладачів, обговорювати 

проблеми, поліпшити методику викладання викладачів кафедри. 

Відповідальні: доц. Г.В. Крайчинська.  

Термін: постійно.  

4. За останні 3 роки жоден студент факультетів немовних спеціальностей не виявив бажання 

здавати іспит на міжнародний сертифікат англійської мови Parson, TOEFL тощо. Деканам 

факультетів постійно інформувати студентів про можливість здачі англійської мови і отримання 

міжнародного сертифікату в НаУОА (кафедра англійської мови та літератури, доц. Т.М. 

Ширяєва), ініціювати створення сертифікатних програм за спеціальностями, налагоджувати 

міжнародне співробітництво, інформувати випускників про можливості працевлаштування і 

сучасні вимоги щодо рівня володіння англійською на ринку праці. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко,  

проф. В.О. Попелюшко, Н.П. Гриник  

Термін: постійно. 
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5. Керівникам наукових робіт факультетів ПІМ, гуманітарного, економічного, факультету 

міжнародних відносин та Інституту права ім. І.Малиновського мотивувати студентів 

використовувати англомовні джерела в їхніх дослідженнях 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко.  

Термін: постійно 

6. Рекомендувати деканам факультетів та директорові Інституту планувати навчальний процес з 

урахуванням лекційних занять і презентацій запрошених лекторів-носіїв англійської мови 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: постійно. 

7. Доповнити дані на веб-сторінках НаУОА (сторінках факультетів і сторінці випускникам) 

інформацією про вивчення англійської мови, сертифікатні програми та можливості отримати 

міжнародний сертифікат з англійської мови. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: до 1 травня 2016 р. 

8. Використовувати переплачені англомовні електронні ресурси Наукової бібліотеки (зокрема, the 

Economist, Foreign Affairs) при викладанні англійської мови. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: постійно. 

9. Зобов’язати керівників підрозділів регулярно подавати у відділ міжнародного співробітництва 

інформацію про закордонне стажування викладачів і студентів. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, доц. Д.М. Шевчук,  

доц. В.М. Лебедюк, проф. А.Є. Атаманенко, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: постійно. 

10. Оприлюднити ухвалу з питання викладачам, які читають англійську мову на міжфаку, на 

спільному засіданні 

Відповідальні: проф. А.О. Худолій. 

Термін: протягом місяця. 

 

 

 

ІІІ. Про підготовку до акредитації кафедри політології. Про затвердження матеріалів 

акредитаційної справи та акредитаційного самоаналізу галузі знань 0301 Соціально-

політичні науки, за напрямом підготовки 6.030104 Політологія та спеціальністю 8.03010401 

Політологія (за сферами політичної діяльності) 

- Заслухавши інформацію про підготовку до акредитації кафедри політології, 

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити матеріали акредитаційної справи галузі знань 0301 Соціально-політичні 

науки, за напрямом підготовки 6.030104 Політологія та спеціальністю 8.03010401 

Політологія (за сферами політичної діяльності). 

2. Затвердити акредитаційний самоаналіз галузі знань 0301 Соціально-політичні науки, за 

напрямом підготовки 6.030104 Політологія та спеціальністю 8.03010401 Політологія (за 

сферами політичної діяльності) 
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IV. Про ухвалення фінансового звіту за 2015 р. 

- Заслухавши фінансовий звіт головного бухгалтера університету Л.Д. Лопацької, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити фінансовий звіт за 2015 рік. 
 
 

 

V. Інформація про підготовку до Днів науки в НаУОА 

- Заслухавши інформацію про підготовку до Днів науки в НаУОА проректора з 

навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 

 
 

VІ. Інформація про діяльність Братства студентів НаУОА. 

- Заслухавши інформацію про діяльність Братства студентів НаУОА голови БС 

М.А. Онуфера, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 

 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради 

- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, доц. І.В. Шостак, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
 


