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I. Інформація про працевлаштування випускників НаУОА.  

- Заслухавши інформацію про працевлаштування випускників спеціаліста відділу 

кадрів по працевлаштуванню студентів Н.П. Гринник, обговоривши питання, 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 

 

 

ІІ.  Про перспективи удосконалення роботи комп’ютерної мережі НаУОА  

- Заслухавши звіт директора комп’ютерного центру І.Р. Зубенка, висновки 

комісії, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт директора комп’ютерного центру І.Р. Зубенка взяти до уваги. 

2. Згідно Статуту університету змінити інтерфейс програмного забезпечення, що 

використовується в НаУОА на  україномовний, а також налаштувати українську 

локалізацію 

Термін: до березня 2016 р. 

Відп.: І.Р. Зубенко, 

3. Переобладнати Наукову бібліотеку сучасними комп’ютерами (потреба – 20 одиниць). 

Термін: упродовж 2016 р. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

4. Розширити бездротову мережу університету та забезпечити покриття зони перед 

університетом, паркової зони Наукової бібліотеки, старомонастирський корпус, та 

покращити роботу наявної мережі в аудиторіях. Запровадити регулярний моніторинг 

роботи безпровідних точок доступу. 

Термін: постійно 

Відп.: І.Р. Зубенко 

5. Оприлюднити правила поведінки, розпорядок роботи та відповідальних за технічний 

стан осіб у комп’ютерних лабораторіях на основі рекомендацій звіту роботи комісії. 

Термін: упродовж місяця. 

Відп.: І.Р. Зубенко, керівники структурних підрозділів 

6. З метою створення локальної бази наукових робіт університету та подальшої їх  

перевірки на плагіат зобов’язати випускні кафедри приймати студентські наукові 

роботи, проекти, звіти тощо лише після їх розміщення у системі MOODLE у форматі 

doc чи docx. 

Термін: до березня 2016  р. 

Відп.: зав.кафедрами, декани, І.Р. Зубенко, Ю.А. Коцюк 

7. Запровадити обов’язкове оцінювання якості викладання навчальних дисциплін та 

призначити відповідальних осіб на кафедрах для адміністрування даного виду 

оцінювання в IC MOODLE. 

Термін: до лютого 2016 р. 

Відп.: зав.кафедрами, декани, І.Р. Зубенко, Ю.А. Коцюк 

8. Розробити Положення про електронний документообіг у НаУОА. 

Термін: до березня 2016 р. 

Відп.: проф. П.М. Кралюк, В.О. Волинчук, В.О. Криловець, І.Р. Зубенко 
 

 

 



ІІІ. Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів 

України, Президента України, імені М.Грушевського та персональних стипендій 

відповідно до виділених квот на ІІ триместр 2015/2016 н.р. 

- Заслухавши подання на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, Президента 

України, імені М.Грушевського та персональних стипендій відповідно до виділених квот 

на ІІ семестр 2015/2016 н.р., обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Погодити наступні кандидатури:  

- на призначення стипендії Президента України Іван Миколайович Лосюк (2-ий 

курс, факультет міжнародних відносин); Софія Вікторівна Бичковська 

(магістеріум, факультет романо-германських мов) 

- на призначення стипендії Кабінету Міністрів України Альона Олександрівна 

Кашинська (магістеріум, факультет політико-інформаційного менеджменту); 

Катерина Вікторівна Ярощук (магістеріум, гуманітарний факультет) 

- на призначення стипендії імені М. Грушевського Лілія Вікторівна Дем’янчук (3-ій 

курс, економічний факультет)  

- на призначення стипендії ім. М.П. Ковальського студентка магістеріуму Оксана 

Олександрівна Різанович (факультет міжнародних відносин) 

- на призначення стипендії ім. П.З. Андрухова студентка 3-го курсу Дарія Віталіївна 

Шарафан (факультет міжнародних відносин) 

- на призначення стипендії ім. Є.В. Спекторського студентка 4-го курсу Марта 

Ігорівна Козловська (Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського) 

- на призначення стипендії ім. І. Малиновського  студентка 5-го курсу Ірина 

Володимирівна Кравчук (Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського) 

- на призначення стипендії ім. В.С. Ханенка студент 3-го курсу Щерба Олександр 

Валерійович (факультет романо-германських мов). 
 

 
 

ІV. Інформація про хід зимової екзаменаційної сесії 

- Заслухавши інформацію керівника навчально-методичного відділу В.О. Криловець, 

Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

V. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

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

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію взяти до відома. 
 

 

 

 


