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I. Про стан роботи на факультеті політико-інформаційного менеджменту та 

перспективи його розвитку. 

- Заслухавши інформацію про стан роботи на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту та перспективи його розвитку декана факультету доц. А.І. Рибака, 

висновки комісії у складі проф. Р.В. Каламаж, проф. В.М. Жуковського, С.Й. 

Гонгала, В.О. Криловець, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Кафедрам політології, документознавства та інформаційної діяльності поліпшити 

якісне кадрове забезпечення науково-педагогічними працівниками з науковими 

ступенями кандидата наук та доктора наук шляхом інтенсифікації роботи над 

докторськими дисертаціями (Мацієвський Ю.В., Штурхецький С.В.) та кандидатськими 

дисертаціями (Прасюк О.В., Мозоль М.Л.), доц. Рибаку А.І. затвердити тему 

докторської дисертації. 

Відповідальні: декан факультету, зав. кафедр. 

Термін: до жовтня 2015 р. 

2. Кафедрі документознавства та інформаційної діяльності інтенсифікувати роботу над 

поданням заявок у іноземні та вітчизняні фонди на залучення грантів на науково-

дослідну роботу. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр. 

Термін: до 30 березня 2015 р. 

3. Кафедрам факультету продовжити роботу над пошуком та залученням фінансування 

госпдоговірних досліджень. 

Відповідальний: зав. кафедр, викладачі.  

Термін: постійно.  

4. Кафедрам факультету покращити профорієнтаційну роботу шляхом урізноманітнення її 

форм та вдосконалення роботи у соціальних мережах. 

Відповідальні: декан, зав кафедр.  

Термін: постійно. 

3. Підготувати наукові статті для публікації у журналах наукометричної бази SCOPUS чи 

інших закордонних наукометричних баз викладачам кафедри політології Мозолю М.Л., 

Завадській О.Р.,  кафедри документознавства та інформаційної діяльності Шершньовій 

О.В., Бондару В.Д., Охріменко Г.В., кафедри психолого-педагогічних дисциплін 

Нікітчук У.І., Довгалюку Т.О., Волошиній В.О., Квашук О.В. 

Відповідальні: викладачі, зав. кафедр.  

Термін: до 30 травня 2015 р. 

4. Кафедрі політології розпочати проведення спільних наукових досліджень з 

іноземними партнерами з Державної професійної вищої школи ім. Шимона 

Шимоновича (Польща); кафедрі документознавства та інформаційної діяльності – з 

Сілезького університету (Польща); кафедрі психолого-педагогічних дисциплін – з 

Варшавського університету. 

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: до 1 червня 2015 р. 

5. Кафедрам факультету продовжити практику стажувань викладачів та студентів у 

закордонних наукових інституціях. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр. 

Термін: постійно. 



6. Кафедрам факультету привести у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» 

навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів, а також норми навчального 

навантаження викладачів. Підготувати та оприлюднити перелік вибіркових дисциплін.  

Відповідальні: декан, зав. кафедр. 

Термін: до 25 березня 2015 р. 

7. Кафедрам факультету подати у наукову бібліотеку НаУОА робочі програми дисциплін 

та тексти лекцій для подальшого розміщення на електронних ресурсах університету.  

Відповідальні: зав. кафедр. 

Термін: до 25 березня 2015 р. 

8. Посилити контроль за веденням документації на кафедрі психолого-педагогічних 

дисциплін. 

Відповідальні: декан, зав. кафедри. 

Термін: постійно. 

9. Кафедрам факультету, які забезпечують читання дисциплін на заочному відділенні, 

перевести максимально можливу кількість дисциплін на дистанційне навчання (у 

електронні бази типу «Moodle» та ін.). 

Відповідальні: викладачі, зав. кафедр. 

Термін: до 1 вересня 2015 р. 

10. Максимально залучати до роботи у наукових гуртках студентів. Збільшити кількість 

публікацій студентів-учасників наукових гуртків. 

               Відповідальні: керівники наукових гуртків 

               Термін: до 30 вересня 2015 р. 

 

 

ІІ. Про стан роботи на економічному факультеті та перспективи його розвитку 

- Заслухавши інформацію стан роботи на економічному факультеті та перспективи 

його розвитку декана факультету доц. Л.В. Козак, висновки комісії у складі проф. 

П.М. Кралюка, доц. С.В. Новоселецької, В.О.Криловець, доц. М.В. Карповця, 

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати діяльність економічного факультету задовільною. 

2. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників економічного 

факультету забезпечити вступ в докторантуру його провідних фахівців. Подати до 

захисту докторську дисертацію доц. Л.В. Козак. 

               Відповідальні: доц. Л.В. Козак 

Термін: до кінця 2014/2015 н.р. 

3. Визначити шляхи щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників 

на кафедрі економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, О.М. Новоселецький 

Термін: упродовж навчального року 

4. Покращити показники щодо наукових публікацій на кафедрах факультету, звернути 

увагу на публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: упродовж навчального року 

5. Розробити систему залучення студентів до наукової роботи. Збільшити кількість 

студентських наукових гуртків на факультеті. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: до кінця навчального року 

6. З метою забезпечення ліцензійного набору студентів на освітньо-кваліфікаційний 

рівень «бакалавр» активізувати профорієнтаційну роботу. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: до кінця навчального року 

7. Розширити співпрацю економічного факультету із провідними науковими закладами 



та освітніми установами зарубіжжя. Укласти угоди про подвійні дипломи та сумісну 

науково-дослідну роботу. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: до грудня 2015 р. 

8. Продовжити роботу з організації змістовних заходів, спрямованих на виховання 

патріотизму, християнських морально-етичних цінностей, здорового способу життя та 

активізувати залучення студентів до участі в колективах КМЦ. 

Відповідальні: заступник декана із НВР, куратори академічних груп 

Термін: до листопада 2015 р. 

9. Активізувати роботу економічного факультету щодо виконання госпдоговірних 

наукових досліджень: збільшити на 20 % суму залучених коштів. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр, заступник декана із ННР 

Термін: упродовж навчального року 

10. Упорядкувати документацію деканату і кафедр згідно з вимогами. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр, заступник декана із ННР 

Термін: до 28 березня 2015 р. 

 

 

ІІІ.  Ухвалення фінансового звіту за 2014 р. 

- Заслухавши фінансовий звіт головного бухгалтера університету 

Л.Д. Лопацької, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити фінансовий звіт за 2014 рік. 
 

 

ІV. 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. 
 

 

V. Інформація про діяльність Братства студентів НаУОА. 

- Заслухавши інформацію про діяльність Братства студентів НаУОА голови БС 

Д.С. Плахотіна, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 


