
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  
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І. СЛУХАЛИ: Про стан викладання професійно орієнтованих дисциплін на факультеті 

політико-інформаційного менеджменту. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати рівень викладання професійно орієнтованих дисциплін на факультеті політико-

інформаційного менеджменту задовільним.  

2. Періодично здійснювати моніторинг якості викладання професійно орієнтованих дисциплін 

на факультеті політико-інформаційного менеджменту. 

Відповідальні: декан  факультету, заступник декана з якості освіти. 

Термін: упродовж навчального року. 

3. Провести навчально-методичні семінари на кафедрах із розгляду робочих навчальних 

програм (силабусів) профільних дисциплін та навчально-методичного забезпечення практик 

спеціальностей факультету політико-інформаційного менеджменту з врахуванням роботи в 

умовах карантину. 

Відповідальні: декан  факультету, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: до 1 вересня 2020 р. 

4. Кафедрам факультету політико-інформаційного менеджменту переглянути навчально-

методичні матеріали, розміщені в системі Moodle.  

Відповідальні: завідувачі кафедр.  

Термін: до 1 вересня 2020 р. 

5. Активізувати використання інтерактивних та ілюстративних методів під час лекційного 

викладання професійно орієнтованих дисциплін на факультеті. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін: упродовж навчального року. 

6. Урізноманітнити проведення практичних заняттях шляхом залучення альтернативних 

(експериментальних) методів, ігрових технологій та групової роботи. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, викладачі.  

Термін: до 1 вересня 2020 р. 

7. Активізувати роботу викладачів щодо професійної перекваліфікації відповідно до курсів із 

циклу професійної підготовки в межах освітніх програм. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.  

Термін: до 1 березня 2021 р. 

8. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників на факультеті 

політико-інформаційного менеджменту активізувати роботу з написання дисертацій: 

Охріменко Г.В., Мозолю М.Л., Гільман А.Ю.;  подати на розгляд кафедри текст дисертаційного 

дослідження до 30.10.2020 р. Матласевич О.В., Нікітчук У.І., Балашову Е.М., Гущуку І.В., 

Кардашу С.Ю. 

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: до кінця 2020 р. 

9. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників факультету політико-інформаційного 

менеджменту з написання навчальних посібників і підручників для покращення викладання 

професійно орієнтованих дисциплін.  
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Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр, викладачі. 

Термін: до кінця 2020 р. 

10. Активізувати роботу факультету політико-інформаційного менеджменту з викладання 

професійно орієнтованих дисциплін англійською мовою.  

Відповідальні: декан факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: до 1 вересня 2020 р. 

 

ІI. СЛУХАЛИ: Про виховну роботу в університеті. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про виховну роботу в університеті взяти до уваги. 

  

ІІI. СЛУХАЛИ: Про роботу наукового відділу. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати роботу наукового відділу задовільною. 

2. Оновити Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в НаУОА у 

відповідності до вимог стратегії та цілей університету. 

      Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи, 

керівник наукового відділу, голова Ради молодих вчених 

      Термін: вересень 2020 року. 

3. Забезпечити постійне оновлення інформації про наукову роботу на офіційному сайті НаУОА.  

Відп.: керівник наукового відділу. 

      Термін: упродовж 2020 року. 

4. Продовжити інформування викладачів про можливості публікації в журналах, включених до 

наукометричних баз SCOPUS і WoS. 

      Відп.: керівник наукового відділу 

      Термін: упродовж 2020 року. 

5. Розробити чіткі критерії щорічного моніторингу результатів роботи наукових структурних 

підрозділів НаУОА та запровадити практику їх звітування. 

      Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи, 

керівник наукового відділу. 

      Термін: листопад-грудень 2020 року. 

6. Активізувати роботу Ради молодих вчених НаУОА щодо участі у конкурсі наукових робіт 

молодих вчених, що фінансуються за кошти Державного бюджету, підготовки грантових заявок 

та залучення коштів. 

Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи,  

керівник наукового відділу, голова Ради молодих вчених.  

        Термін: упродовж 2020 року. 

7. Забезпечити включення Наукових записок НаУОА серія «Історичні науки» та «Філологія» до 

переліку фахових видань та їх включення до категорії Б. 

                                                                         Відп.: керівник наукового відділу, 

редактори наукових журналів 

                                Термін: упродовж 2020 року. 

9. Забезпечити подання Наукових записок НаУОА серія «Економіка» до наукометричних баз 

SCOPUS  або WoS. 

                                                                         Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи,  

керівник наукового відділу, головний редактор. 

                              Термін: листопад 2021 року. 

10. Продовжувати співпрацю з Unichek з метою забезпечення академічної доброчесності в 

частині дотримання належного рівня унікальності наукових робіт. 

                                                                         Відп.: керівник наукового відділу, 

                                Термін: упродовж 2020 року. 
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11. Посилити роботу кафедр щодо підготовки студентів для участі у Всеукраїнських олімпіадах 

і конкурсах наукових робіт. 

                                                                         Відп.: керівник наукового відділу, 

завідувачі кафедр 

                                Термін: упродовж 2020 року. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Про подання наукових проєктів на конкурс МОН України та перспективи 

укладення госпдоговірних тем 

УХВАЛИЛИ: Погодити такі наукові проєкти: 

1. Соціально-психологічні та індивідуально-особистісні предиктори кібербулінгу у юнацькому 

середовищі (Керівник: Ігор Пасічник)  

2. Метакогнітивна компетентність студентів як чинник ефективності навчальної діяльності в 

онлайн умовах (Керівник: Руслана Каламаж)  

3. Шляхи оптимізації протиепідемічного захисту населення на різних рівнях управління в 

контексті розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров`я (Керівник: Ігор 

Гущук)  

4. Обгрунтування методологічних підходів до розробки та впровадження державної системи 

моніторингу дермінант здоров`я (Керівник: Ігор Гущук)  

5. Епідеміологічні дослідження розповсюдженості патології молочних залоз у жінок, які 

проживають в 30 кілометровій зоні атомних електростанцій за результатами 

термомамографічних досліджень (на прикладі Рівненської і Хмельницької АЕС) (Керівник: 

Юрій Лях)  

6. Математичне моделювання природно-техногенних, кіберфізичних процесів та популяційної 

динаміки в гетерогенних середовищах пористої та нанопористої структури (Керівник: 

Анатолій Власюк)  

7. Контррозвідувальний режим в Україні, як важлива складова безпеки держави (Керівник: 

Микола Романов)  

8. Створення нових засобів для дезінфекції на основі електрохімічно активованих полімерних 

похідних гуанідину та наночастинок цинку і сульфуру (Керівник: Андрій Лисиця). 
 

V. СЛУХАЛИ: Інформація про підготовку до Днів науки в НаУОА 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про підготовку до Днів науки в університеті взяти до уваги. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередньої Вченої ради 

- З інформацією про виконання ухвал попередніх Вчених рад виступила вчений секретар 

доц. І.В. Шостак. – Інформація до протоколу додається. (Затверджено одноголосно). 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  

Національного університету  

«Острозька академія»    (підпис)   Петро КРАЛЮК  

 

Вчений секретар     (підпис)   Інна ШОСТАК  

 

 

Вчений секретар      Інна ШОСТАК 
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