
УХВАЛА  

засідання Вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

 

25 червня 2015 року         № 13 

 

І. Звіт ректорату НаУОА за 2014/2015 н.р. 

- Заслухавши та обговоривши звіт ректорату за 2014/2015 н.р., Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Звіт ректорату взяти до відома.  

2. Затвердити пропозиції до рішення Комітету з питань освіти і науки: 

2.1) Комітету розробити програму дебюрократизації вищої школи, яка б передбачала 

спрощення документообігу, а також максимальне переведення документації на 

електронні носії. Запропонувати відповідні законодавці акти, які б сприяли реалізації 

цієї програми. 

2.2) Вказати Міністерству освіти на неефективність діяльності Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яка призвела до затримки видачі дипломів 

про вищу освіту навчальними закладами. 

2.3) Виробити ефективні механізми громадського контролю за діяльністю Українського 

центру оцінювання якості освіти, щоб уникнути грубих помилок при укладенні 

тестових завдань, як це було нинішнього року щодо тестів з української літератури.  

2.4) Підтримати проекти Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про 

вищу освіту» щодо забезпечення рівних прав на здобуття вищої освіти» 

(реєстраційний № 2335 від 05.03.2015 р.) та «Про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» (щодо належного забезпечення права на вищу освіту)» 

(реєстраційний № 2101а від 17.06.2015 р.). Виходячи з права громадян на отримання 

вищої освіти, вважаємо, що законодавство повинне передбачити можливість 

отримання вищої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 

особами, які бажають навчатися на контрактній основі або, в силу певних обставин, не 

змогли скласти ЗНО.  

2.5) З метою надати можливість студентам обирати 25 % змісту навчальних курсів 

самостійно, а також з метою залучення іноземних спеціалістів рекомендувати 

Міністерство освіти розробити новий порядок формування навчального навантаження 

для викладачів вищої школи. 

2.6) Задля розвитку міжнародної наукової співпраці внести відповідні законодавчі 

зміни, які з звільнили від оподаткування наукових робіт, що здійснюються за кошти 

іноземних замовників.  

2.7) Переглянути пункт 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» як такий, що не 

відповідає досвіду розвинутих країн (ЄС, США, Канади) і обмежує авторські права 

осіб, що здобувають ступінь доктора філософії чи доктора наук. Натомість, з метою 

уникнення плагіату та більш об’єктивного оцінювання дисертаційних досліджень, 

ввести замість інституту офіційних опонентів інститут анонімних опонентів, як це є в 

багатьох розвинутих країнах світу. 

 

 

ІІ. Затвердження плану роботи Вченої ради НаУОА на 2015/2016 н.р. 

- Розглянувши та обговоривши проект плану роботи Вченої ради на 2015/2016 н.р., 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити план роботи Вченої ради на 2015/2016 н.р. 

 

 



ІІІ. Затвердження кошторису видатків загального і спеціального фондів НаУОА на 

2015 р. Затвердження фінансового плану на 2016 р. 

- Заслухавши та обговоривши інформацію заступника головного бухгалтера 

А.В. Марченко, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити кошторис видатків загального і спеціального фондів НаУОА на 2015 

рік. 

3. Затвердити фінансовий план на 2016 рік 

 

 

ІV. Інформація про захист кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт 

- Заслухавши та обговоривши інформацію деканів і проректора з навчально-наукової 

роботи про захист випускних робіт, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести до «Положення про кваліфікаційну (дипломну) роботу здобувача вищої 

освіти Національного університету «Острозька академія»» пункт щодо обов’язковості 

апробації випускних робіт: 1 публікації для бакалаврів та 2 публікацій для магістрів. 

 

 

V. Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, 

Президента України, Верховної Ради України, імені М.Грушевського та 

персональних стипендій відповідно до виділених квот на І триместр 2014/2015 н.р. 
5.1. Погодити наступні кандидатури:  

- на призначення стипендії Президента України Алла Борисівна Кузнєцова (ІІІ курс, 

факультет романо-германських мов), Олена Анатоліївна Тивончук (ІІІ курс, 

факультет міжнародних відносин);  

- на призначення стипендії Кабінету Міністрів України Альона Юріївна Поліщук (ІІІ 

курс, факультет політико-інформаційного менеджменту), Андрій Вікторович 

Гоменюк (ІІІ курс, факультет політико-інформаційного менеджменту);  

- на призначення стипендії Верховної Ради України Катерина Миколаївна Слесар (ІІІ 

курс, Інститут права ім. І. Малиновського);  

- на призначення стипендії імені М. Грушевського Марія Вікторівна Волошина (ІІІ 

курс, економічний факультет), 

 

5.2. Доручити проректору з навчально-виховної роботи вивчити питання про призначення 

персональних стипендій  

 

 

VІ.СЛУХАЛИ: Про обрання на посаду завідувача кафедри державно-правових 

дисциплін 

- Заслухавши інформацію голови Конкурсної комісії проф. П.М. Кралюка,  вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Надати проф. В.М. Скрипнюк додатковий час на доопрацювання документів, 

приведення їх до вимог «Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад деканів, завідувачів кафедри, директора наукової 

бібліотеки в Національному університеті “Острозька академія”», до 25 серпня 2015 

року. 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома.  


