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І. Про роботу декана факультету політико-інформаційного менеджменту та перспективи 

розвитку факультету політико-інформаційного менеджменту. 

- Заслухавши інформацію про роботу декана факультету політико-інформаційного менеджменту 

та перспективи розвитку факультету політико-інформаційного менеджменту доц. 

В.М. Лебедюка, висновки проф. Р.В.Каламаж, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати роботу декана факультету політико-інформаційного менеджменту задовільною. 

2. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників факультету політико-

інформаційного менеджменту активізувати роботу з написання докторських дисертацій та їх 

захисту до 2017 року доц. Ю.В. Мацієвському та доц. О.В. Матласевич.  

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

доц. Ю.В.Мацієвський, доц. О.В.Матласевич  

Термін: до кінця 2017 року 

3. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників на кафедрі 

політології відповідно до ліцензійних вимог. Активізувати роботу з написання кандидатських 

дисертацій викладачами М.Л. Мозолем, С.Ю. Кардашем.  

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідувач кафедри проф. Т.В.Сидорук  

Термін: до кінця 2017 року 

4. Активізувати роботу факультету політико-інформаційного менеджменту щодо написання 

статей у наукометричних базах, зокрема Scopus та Web of Science. Виконати план подачі статей 

до періодичних видань, що входять до наукометричної бази Scopus / Web of Science, 

враховуючи проблематику держдоговірних тем. 

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

ст.в. О.В.Шершньова, ст.в. Г.В.Охріменко,  

в. В.О. Волошина, в. Т.А.Довгалюк, в. А.Ю. Гільман  

Термін: до кінця 2016 року 

5. Постійно здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін на 

факультеті політико-інформаційного менеджменту. 

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

Термін: упродовж навчального року 

6. Розробити якісну систему залучення студентів факультету політико-інформаційного 

менеджменту до самостійної роботи в межах професійно-орієнтованих дисциплін та 

продовжувати розміщувати в ІС Moodle дидактичне та методичне забезпечення читання 

дисциплін.  

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідуючі кафедр факультету  

Термін: до вересня 2016 року 

7. Покращити навчально-методичне забезпечення викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на кафедрі психології та педагогіки із спеціалізації «Психологічна реабілітація» та 

кафедрі документознавства та інформаційної діяльності із спеціальності «Медіа-менеджмент та 

масова комунікація». 

Відповідальні: доц. О.В.Матласевич,  ст.в. Г.В.Охріменко  

Термін: до вересня 2016 року 

8. Активізувати роботу факультету політико-інформаційного менеджменту щодо викладання 
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професійно-орієнтованих дисциплін іноземною мовою.  

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідуючі кафедр факультету 

                                                                   Термін: протягом 2016/2017 н.р.  

9. Розробити систему мотивацій для студентів, спрямовану на виховання інтересу до 

професійно-орієнтованих дисциплін, якісної підготовки до всеукраїнських конкурсів наукових 

робіт та всеукраїнських олімпіад, запобігання проявів плагіату на факультеті політико-

інформаційного менеджменту та написання курсових і дипломних робіт на практичні та 

прикладні теми.  

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідуючі кафедр факультету 

                                                                   Термін: протягом 2016/2017 н.р.  

10. Інтенсифікувати роботу з підготовки до відкриття магістерських програм «Національна 

безпека» та «Публічне адміністрування» та активізувати роботу із наповнення відповідного  

навчально-методичного забезпечення. 

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідувач кафедри політології, 

завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Термін: протягом 2016/2017 н.р. 

11. Продовжувати співпрацю із зарубіжними університетами в рамках Еразмус+ «Програма 

академічної мобільності» та подачі грантових заявок. Організувати спільну лабораторію з метою 

проведення спільних досліджень та обміну досвідом з Університетом м. Бидгощ та 

Університетом Марії Кюрі-Склодовської у м. Люблін (Республіка Польща). 

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідуючі кафедр факультету 

                                                                  Термін: протягом 2016/2017 н.р. 

12. Створити студентський науковий журнал «Магістеріум» Серія. Психологія / Серія. 

Політологія з метою публікації якісних досліджень на основі кваліфікаційних та магістерських 

робіт. 

Відповідальні: доц. В.М. Лебедюк,  

завідуючі кафедр факультету 

                                                                  Термін: протягом 2016/2017 н.р. 

13. Інтенсифікувати профорієнтаційну роботу з абітурієнтами, батьками. 

Відповідальні: декан  

Термін: постійно 

14. Ввести в практику роботи кафедр читання 30 % дисциплін англійською мовою. 

Відповідальні: декан  

Термін: протягом 2016/2017 н.р. 

 

 

ІІ. Про стан та перспективи виховної роботи в університеті 

- Заслухавши інформацію про організацію виховної роботи в університеті проф. 

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

1. Інформацію про організацію виховної роботи в університеті взяти до уваги. 

 

 

ІІІ. Про наукову роботу студентів університету 

- Заслухавши інформацію про наукову роботу студентів університету проректора із навчально-

наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про наукову роботу студентів університету взяти до уваги. 

2. Активізувати публікацію наукового доробку студентів у наукових виданнях НаУОА. 
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Відповідальні: декани, директор Інституту права  

Термін: упродовж року 

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

Відповідальні: декани, директор Інституту права  

Термін: упродовж року 

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

міжнародних навчальних і наукових програмах. 

Відповідальні: декани, директор Інституту права,  

відділ міжнародного співробітництва  

Термін: упродовж року 

5. Залучати студентів до виконання госпдоговірних та держдоговірних тем. 

Відповідальні: наукові керівники тем  

Термін: упродовж року 

6. Забезпечити активне інформування студентів про можливість участі в наукових проектах в 

Україні та за кордоном. 

Відповідальні: відділ міжнародного співробітництва  

Термін: упродовж року 

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

олімпіади й Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. 

Відповідальні: декани, директор Інституту права,  

Термін: упродовж року 

 

 

ІV. Про роботу інноваційних лабораторій на факультетах та в Інституті права 

- Заслухавши інформацію проректора із навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка про 

роботу інноваційних лабораторій на факультетах та в Інституті права, обговоривши питання, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Доручити проректору з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюку розробити 

критерії оцінки інноваційності роботи наукових лабораторій. 

 

 

V. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

- Заслухавши інформацію секретаря Вченої ради, доц. І.В. Шостак, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 


