
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  

25 квітня  2019 року     м. Острог     №  10  

 

І. СЛУХАЛИ: Про науково-дослідну роботу на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати рівень науково-дослідної роботи на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту задовільним.  

2. Збільшити кількість статей у фахових і рецензованих наукових журналах, зокрема й тих, що 

індексуються в SCOPUS та Web of Science. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: до 1 грудня 2019 р. 

3. Активізувати написання наукових монографій із метою покращення наукового рейтингу 

факультету й викладання професійно-орієнтованих дисциплін. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: упродовж календарного року. 

4. Активізувати роботу щодо приведення наукового журналу «Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія» серія «Психологія» до вимог нового порядку формування 

переліку наукових фахових видань (категорія «Б»). 

Відповідальні: декан факультету, О.В. Матласевич, А.Ю. Гільман. 

Термін: до 1 квітня 2020 р. 

5. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр факультету 

політико-інформаційного менеджменту щодо отримання вчених звань наступним викладачам: 

Прасюк О.В., Бондар В.Д., Гільман А.Ю, Кулеша Н.П., Нікітчук У.І., Гандзілевська Г.Б. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету, викладачі. 

Термін: до кінця дії контрактів. 

6. Активізувати роботу таких штатних науково-педагогічних працівників факультету політико-

інформаційного менеджменту у написанні кандидатських дисертацій із метою покращення 

якісного показника кафедр: Мозоль М.Л., Кардаш С.Ю., Парфенюк Н.В. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету, викладачі. 

Термін: до 1.12.2019 р. 

7. Зобов’язати завідувачів кафедр до написання докторських дисертацій з метою покращення 

наукового потенціалу факультету та подальшого дотримання ліцензійних умов відповідних 

кафедр, зокрема кафедр документознавства та інформаційної діяльності, психології та 

педагогіки, громадського здоров’я. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: до 1 березня 2020 р. 

8. Науково-педагогічним працівникам факультету політико-інформаційного менеджменту 

оновити профілі в Google Scholar та створити профілі ORCID з метою покращення 

міжнародного наукового статусу.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: до 1 вересня 2019 р. 
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9. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових проектах і 

конференціях за напрямами наукової роботи кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: постійно. 

10. Залучити провідних науково-педагогічних працівників факультету політико-інформаційного 

менеджменту у грантові проекти та госпдоговірні теми.  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр.  

Термін: постійно. 

11. Активізувати роботу кафедр факультету політико-інформаційного менеджменту щодо участі 

студентів у конкурсі студентських наукових робіт «Завтра.UA», конкурсах та олімпіадах МОН. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету. 

Термін: до 1 березня 2020 р. 

12. Розширити участь викладачів і студентів факультету політико-інформаційного менеджменту 

в програмах академічної мобільності. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр факультету. 

Термін: упродовж навчального року. 

13. Активізувати роботу Центру соціальних досліджень щодо укладання госпдоговірної 

тематики.  

Відповідальні: декан факультету, керівник Центру. 

Термін: до 31.12.2019 р. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про виховну роботу в університеті. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про подання наукових проектів на конкурс МОН України та перспективи 

укладення госпдоговірних тем.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  

Національного університету  

«Острозька академія»    (підпис)   П. КРАЛЮК  

 

 

 

Вчений секретар     (підпис)   І. ШОСТАК  
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