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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Результати внутрішнього моніторингу діяльності підрозділів університету
стосовно відповідності критеріям національного.
Доповідає: Господаренко О. В., доцент кафедри історії, етнології та археології.
Готує комісія у складі: Господаренко О. В – голова.; члени комісії:
Каленюк С. О., Погромська Г. С., Кучер О. О., Бірюк С. В., Седляр Ю. О.,
Водяна Л. В., Стельмах Н. В., Рехтета О. М, Казанжи І.В.
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор із
науково-педагогічної роботи.
2. Рейтингові показники ТОП-200 та шляхи їх підвищення.
Доповідає: Ситченко А. Л., проректор з науково-педагогічної роботи.
Готує: Пересунько М. В., провідний фахівець наукового відділу
Відповідальний за підготовку питання: Ситченко А. Л., проректор з
науково-педагогічної роботи.
РІШЕННЯ № 1.
Заслухавши та обговоривши питання про результати внутрішнього

моніторингу діяльності підрозділів
критеріям національного,

університету

стосовно

відповідності

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

1. Результати моніторингу обговорити на засіданнях кафедр та вчених
радах факультетів/інституту.
2. Внести корективи до індивідуальних планів роботи викладачів з
метою підвищення звітних показників стосовно критеріїв діяльності
національного університету в 2018 р.:
2.1 Завідувачам випускових кафедр та деканам Гузенко С. В.,
Овчаренку А. В.,
Чеботар Л. Д.,
Жигадло Г. Б.,
Кузнецовій О. А.,
Мороз Т. О.,
Кіщаку І. Т.,
Степановій Т. М.,
керівнику
інституту
Шитюку М. М. забезпечити стажування науково-педагогічних працівників в
іноземних закладах вищої освіти строком не менше 3-х місяців.
2.2. Завідувачам випускових кафедр та деканам Гузенко С. В.,
Жигадло Г. Б., Кузнецовій О. А., Мороз Т. О., Степановій Т. М., керівнику
інституту Шитюку М. М. забезпечити планування науково-педагогічними
працівниками публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Завідувачам випускових кафедр та деканам Овчаренку А. В., Чеботар Л. Д.,
Кіщаку І. Т. забезпечити збільшення публікацій науково-педагогічних
працівників у наукометричних базах Scopus та Web of Science.
2.3. Головним редакторам наукових вісників Степановій Т. М., Шитюку М. М.,
Савенковій І. І., Філатовій О. С., Кіщаку І. Т. забезпечити входження видань до
наукометричних баз, визнаних Міністерством освіти і науки України.
3. Деканам Жигадло Г. Б., Кузнецовій О. А. та завідувачам кафедри

музичного мистецтва, кафедри спорту та кафедри теорії та методики фізичної
культури враховувати, відповідно до листа МОН України від 11.04.2018 р.
№ 1/9-215 «Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження
статусу національного», що до публікацій в періодичних виданнях, які на час
публікації було включено до наукометричної бази Web of Science
прирівнюються: дипломи (документи) здобувачів вищої освіти - переможців
та призерів (лауреатів) міжнародних культурно-мистецьких проектів,
внесених до відповідних міжнародних реєстрів, визнаних Мінкультури (для
діячів культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за основним
місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану
передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та
безпосередньо впливає на формування професійної майстерності
майбутнього митця); призові місця на Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах,
чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та
Європи з видів спорту, які визнані центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту (для осіб, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем
роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану
передбачає індивідуальну роботу з опанування спортивної майстерності та
безпосередньо впливає на формування професійної майстерності
спортсмена). Один диплом (документ, призове місце) може бути зарахований
одному науковопедагогічному (науковому) працівнику або в рівних частках
двом чи трьом працівникам.
Термін: до 30.11.2018 р.
РІШЕННЯ № 2.

Заслухавши та обговоривши питання про рейтингові показники
ТОП-200 та шляхи їх підвищення,
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:

Керівникам навчальних структурних підрозділів інформацію про рейтингові
показники ТОП-200 та шляхи їх підвищення взяти до відома та враховувати при
плануванні роботи факультетів / інституту.

