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І. Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті міжнародних 

відносин  
- Заслухавши інформацію про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на 

факультеті міжнародних відносин декана факультету проф. А.Є. Атаманенко, висновки комісії 

у складі доц. В.М. Лебедюка, доц. І.В. Ковальчук, В.О. Криловець, М.І. Клічук, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт декана факультету міжнародних відносин проф. Атаманенко А.Є. взяти до уваги. 

2. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін та іноземних мов на факультеті 

міжнародних відносин задовільним.  

3. Оновити навчальний план бакалаврів на факультеті міжнародних відносин з метою 

впровадження в структуру професійно-орієнтованих дисциплін самостійної роботи у вигляді 

проектних науково-дослідних та практичних завдань, а також написання наукових есе. 

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко,  

 завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

 проф. В.В. Трофимович, доц. С.О. Рудько 

                                                                   Термін: до 1 вересня 2017 року 

4. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників на кафедрах 

міжнародних відносин та країнознавства шляхом захисту докторських дисертацій з політичних 

наук.  

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко, 

завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

доц. С.О. Рудько 

Термін: постійно 

5. З метою покращення якісного складу науково-педагогічних працівників факультету 

міжнародних відносин активізувати роботу з написання та захисту докторських дисертацій 

(Атаманенко В.Б. (2017), Смирнов А.І. (2021), Близняк М.Б. (2021)).  

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко,  

проф. В.В. Трофимович 

Термін: до кінця 2017 року 

6. Ввести в практику на факультеті міжнародних відносин викладання 20 % професійно-

орієнтованих дисциплін англійською мовою.  

 Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко,  

 завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

 проф. В.В. Трофимович, доц. С.О. Рудько 

                                                                  Термін: до 1 вересня 2017 року 

7. Активізувати роботу факультету міжнародних відносин щодо написання навчальних посібників 

та підручників з метою покращення викладання професійно-орієнтованих дисциплін.  

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко, 

завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

проф. В.В. Трофимович, доц. С.О. Рудько 

Термін: до кінця 2017 року 

8. Продовжити практику залучення до викладання фахових дисциплін та реалізації сертифікатних 

програм практиків-дипломатів.  

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко, 
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завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

доц. С.О. Рудько 

Термін: постійно 

9. З метою підвищення зацікавлення студентів у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін та 

ознайомлення їх із реальним практичним досвідом продовжити налагодження співпраці із 

потенційними роботодавцями щодо можливостей проходження стажувань і практик студентами 

факультету міжнародних відносин шляхом укладання відповідних угод. 

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко,  

 завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

 проф. В.В. Трофимович, доц. С.О. Рудько 

                                                                   Термін: упродовж навчального року 

10. Здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті 

міжнародних відносин та залучати студентів факультету міжнародних відносин до користування 

навчальними матеріалами з професійно-орієнтованих дисциплін в системі Moodle.  

Відповідальні: проф. А.Є. Атаманенко,  

 завідувачі кафедр проф. Т.В. Сидорук,  

 проф. В.В. Трофимович, доц. С.О. Рудько 

Термін: упродовж навчального року 

 

 

 

ІІ. Про стан викладання англійської мови в університеті на міжфаку. 

- Заслухавши інформацію про стан викладання англійської мови в університеті на економічному, 

гуманітарному факультетах, факультеті політико-інформаційного менеджменту та Інституті 

права ім. І. Малиновського у 2016/2017 н.р., висновки комісії у складі доц. Е.М. Балашова, 

В.О. Криловець, М.М. Августюк, І.М. Тимейчук, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан викладання англійської мови у 2016/2017 н.р. на економічному, гуманітарному 

факультетах, факультеті політико-інформаційного менеджменту, де читання англійської мови 

забезпечується викладачами кафедри міжнародної мовної комунікації, та на Інституті права ім. 

І. Малиновського, де читання курсів забезпечується викладачами кафедри державно-правових 

дисциплін, задовільним.  

2. З метою вдосконалення викладання англійської мови в університеті розглянути можливість 

збільшення кількості годин професійної англійської мови на середньому і вищому рівнях 

володіння мовою на економічному (спеціальності «економічна кібернетика»), гуманітарному 

(спеціальності «релігієзнавство», «журналістика») факультетах, та Інституті права ім. 

І.Малиновського, а також збільшення кількості годин викладання професійної англійської мови 

на випускних курсах бакалаврської і магістерської програм. 

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

доц. В.М. Лебедюк, проф. В.О. Попелюшко  

доц. І.В. Ковальчук, доц. Г.В. Крайчинська 

Термін: до кінця 2017 р. 

3. Рекомендувати поліпшення якісного складу викладачів англійської мови на кафедрі 

міжнародної мовної комунікації шляхом захисту кандидатських дисертацій  

Відповідальні: доц. Г.В. Крайчинська, доц. І.В.Ковальчук 

Термін: до кінця 2017 р. 

4. Постійно інформувати студентів про можливість складання тесту на знання англійської мови і 

отримання міжнародного мовного сертифікату в НаУОА, інформувати випускників про 

можливості працевлаштування і сучасні вимоги щодо рівня володіння англійською на ринку 

праці. 

Відповідальні: інформаційно-рекламний відділ,  
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відділ працевлаштування студентів 

Термін: постійно. 

5. Рекомендувати деканам факультетів та директорові Інституту права ім.. І. Малиновського 

планувати навчальний процес з урахуванням необхідності збільшення залучення викладання 

запрошених лекторів-носіїв англійської мови. 

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

доц. В.М. Лебедюк, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: постійно. 

6. Доповнити дані на веб-сторінці НаУОА (сторінках факультетів і сторінці випускників) та інших 

засобах мас-медіа інформацією про вивчення англійської мови, сертифікатні програми та 

можливості отримати міжнародний сертифікат з англійської мови. 

Відповідальні: доц. Г.В. Крайчинська,  

доц. І.В.Ковальчук, Нечипорук М.В. 

Термін: до 1 травня 2017 р. 

7. Зобов’язати керівників факультетів та Інституту права ім. І. Малиновського своєчасно подавати 

у відділ міжнародного співробітництва інформацію та звіти про закордонне стажування 

викладачів і студентів та відвідання іноземними студентами і викладачами.  

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

доц. В.М. Лебедюк, проф. В.О. Попелюшко,  

Термін: постійно. 

8. Інтенсифікувати міжнародне співробітництво, у тому числі участь студентів і викладачів 

факультетів та Інституту права ім. І. Малиновського у програмі Еразмус+, Горизонт 2020 та 

інших грантових програмах, де необхідний високий рівень знань англійської мови. 

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

доц. В.М. Лебедюк, проф. В.О. Попелюшко. 

Термін: постійно. 

9. Створити комісію із числа деканів на чолі із доц. І.В. Ковальчук з метою вивчення питання про 

доцільність поширення на усі факультети університету досвіду Інституту права щодо переходу 

викладачів англійської мови до складу факультетів і ліквідації кафедри міжнародної мовної 

комунікації. Висновки слід оприлюднити на ректораті. 

Відповідальні: доц. І.В.Ковальчук 

Термін: 2 тижні 

 

 

ІІІ. Ухвалення фінансового звіту за 2016 р. 

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

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити фінансовий звіт за 2016 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. 
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V. Інформація про діяльність Братства спудеїв НаУОА 

- Заслухавши інформацію про діяльність Братства студентів НаУОА голови БС 

М.І. Клічук, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 

VІ. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
 

 


