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І. Звіт аспірантів 1, 2, 3 років навчання. 

 

- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Балацька Ольга Романівна. Мазяр Михайло 

Тарасович. Смалюк Роман Володимирович. Скоков Олександр Дмитрович. 

Кошельник Андрій Миколайович. Ткачук Аркадій Анатолійович. Логвин Іван 

Степанович. Данилюк Ольга Валентинівна. Шевчук Віктор Миколайович. Новак 

Юлія Вікторівна. Кулініч Наталія Володимирівна. Сімак Катерина Віталіївна. 

Сіліванова Ілона Миколаївна. Гільман Анна Юріївна. Августюк Марія Миколаївна. 

Морозова Оксана Миколаївна. Довгалюк Тарас Анатолійович. Багнюк Галина 

Іванівна. Жук Марія Степанівна. Гордійчук Ірина Олександрівна. Волинчук Ірина 

Олександрівна. Янчук Олена Андріївна. Іванов Сергій Сергійович. Бокайло 

Олександр Валентинович. Шаповал Антон Вікторович. Щепанський Віталій 

Вікторович. Гураль Ігор Васильович. Нижник Анна Євгенівна. Попчук Марія 

Анатоліївна. Шишкіна Катерина Миколаївна. Мельник Андрій Валентинович. 

Сігінішина Аліса Сергіївна. Мельник Олександр Володимирович. Матвійчук Наталія 

Володимирівна. Шминдрук Ольга Федорівна. Даниленко Мирослава Платонівна. 

Олішкевич Світлана Вікторівна. Кулеша Наталія Петрівна. Костюк Ольга 

Олександрівна. Курилас Наталія Василівна. 

 

  

 

ІІ. Про спільні наукові дослідження, обмін студентами та реалізацію міжнародних 

проектів. 

- Заслухавши інформацію начальника Відділу міжнародного співробітництва канд. 

психол. наук Е.М. Балашова про спільні наукові дослідження, обмін студентами та 

реалізацію міжнародних проектів виступив, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІІІ. Про роботу Відділу зв’язків із громадськістю 

- Заслухавши інформацію фахівця першої категорії М.В. Нечипорук про роботу 

Відділу зв’язків з громадськістю, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

IV. Про стан роботи на гуманітарному факультеті та перспективи його розвитку. 

- Заслухавши звіт декана про стан роботи на гуманітарному факультеті та 

перспективи його розвитку проф. В.М. Жуковського, висновки комісії, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт декана гуманітарного факультету проф. В.М. Жуковського взяти до уваги. 



2. Кафедрам факультету підготувати пропозиції потенційним замовникам 

госпдоговірних досліджень та вивчити питання можливостей залучення грантів на 

наукову діяльність. 

Термін: до 30.01.2015 р. 

Відп.: завідувачі кафедр  

3. Кафедрі журналістики розробити та подати до реєстрації в УкрІНТЕІ тему 

кафедрального дослідження 

Термін: до 30.12.2014 р. 

Відп.: завідувач кафедри  

4. Викладачам кафедри журналістики проводити наукові дослідження та 

оприлюднювати їх результати у сфері журналістської проблематики. Збільшити 

кількість наукових публікацій та доповідей на конференціях 

Термін: постійно 

Відп.: завідувач кафедри, заступник декана з наукової роботи  

5. Кафедрі журналістики розглянути питання доцільності запровадження у навчальні 

плани дисциплін, пов’язаних з підготовкою журналістів у різноманітних напрямках 

професійної діяльності (політична журналістика, економічна журналістика тощо). 

Термін: до 30.02.2015 р.  

Відп.: завідувач кафедри 

6. Кафедрам факультету започаткувати спільні наукові та/або навчальні проекти з 

іноземними навчальними закладами, науковими установами. 

Термін: до 28.06.2015 р.   

Відп.: завідувачі кафедр 

 

7. Викладачам кафедр факультету активізувати роботу щодо підготовки та публікації 

наукових статей у виданнях, зареєстрованих у науко метричних базах (SCOPUS). 

Термін: 2014/2015 н.р.  

Відп.: завідувачі кафедр, викладачі  

8. Кафедрі релігієзнавства розширити географію співпраці з вітчизняними 

релігійними центрами. 

Термін: 2014/2015 н.р. 

Відп.: завідувач кафедри 

9. Кафедрам факультету оперативно (у визначені терміни) реагувати на запити 

інформації від Наукової бібліотеки НаУОА. 

Термін: постійно 

Відп.: завідувачі кафедр  

10. Кафедрам факультету оприлюднювати результати роботи наукових гуртків 

(публікувати, представляти на наукових конференціях та круглих столах). 

Термін:  постійно 

Відп.: завідувачі кафедр   

11. З метою адаптації навчального процесу до вимог ринку праці, кафедрі 

культурології та філософії вивчити питання доцільності збільшення кількості 

навчальних дисциплін суміжного спрямування. 

Термін: до 26.06.2015 р. 

Відп.: завідувач кафедри  

12. Посилити контроль за веденням документації на кафедрах та у деканаті 

факультету. Не допускати читання навчальних дисциплін без затвердження 

робочих програм та навчально-методичних комплексів. 

Термін: постійно 

Відп.: декан, завідувачі кафедр  

13. Кафедрам факультету активніше використовувати новітні технології навчання, у 

тому числі системи дистанційного навчання, електронні бази типу «Moodle». 



Термін: постійно 

Відп.: завідувачі кафедр, викладачі  

14. Покращити якісний склад кафедр журналістики, української мови та літератури 

шляхом захисту дисертацій молодими викладачами. 

Термін: 2014/2015 н.р. 

Відп.: завідувачі кафедр  

 

  

V. Затвердження тем кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт 

- Заслухавши інформацію керівника Навчально-методичного відділу 

В.О. Криловець, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити теми кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт на 2014/2015 

н.р. 

 

 


