
УХВАЛА  

засідання Вченої ради 

Національного університету «Острозька академія»  

29 червня 2017 року           № 17 

 

I. Про проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників в 

Національному університеті “Острозька академія”. 

- Заслухавши претендентів на посади, голову лічильної комісії проф. А.Є. Атаманенко, яка 

оголосила результати таємного голосування, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1.1) Затвердити протокол таємного голосування. 

1.2) І.В. Ковальчук відповідає посаді декана факультету романо-германських мов 

1.3) О.Ю. Костюк відповідає посаді завідувача кафедри англійської мови та літератури  

1.4) А.О. Худолій відповідає посаді завідувача кафедри англійської філології.  

1.5) І.В. Дробуш відповідає посаді завідувача кафедри державно-правових дисциплін.  

1.6) С.О. Рудько відповідає посаді завідувача кафедри країнознавства.  

1.7) Т.В. Сидорук відповідає посаді завідувача кафедри міжнародних відносин.  

1.8) О.Ю. Костюк відповідає посаді доцента кафедри англійської мови та літератури.  

1.9) А.О. Худолій відповідає посаді професора кафедри англійської філології.  

1.10) Д.В. Цолін відповідає посаді професора кафедри англійської філології 

1.11) О.Я. Чепіль відповідає посаді доцента кафедри індоєвропейських мов.  

1.12) О.П. Герасимчук відповідає посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін.  

1.13) Т.Г. Жовтенко відповідає посаді доцента кафедри політології.  

1.14) І.В. Шостак відповідає посаді доцента кафедри політології.  

1.15) Г.Б. Гандзілевська відповідає посаді доцента кафедри психології та педагогіки.  

1.16) О.В. Матласевич відповідає посаді доцента кафедри психології та педагогіки.  

1.17) М.А. Шугай відповідає посаді доцента кафедри психології та педагогіки.  

1.18) О.В. Романюк відповідає посаді доцента кафедри психології та педагогіки на умовах 

неповного робочого дня.  

1.19) М.Б. Близняк відповідає посаді доцента кафедри історії.  

1.20) А.І. Смирнов відповідає посаді доцента кафедри історії.  

1.21) Н.О. Конопка відповідає посаді доцента кафедри міжнародних відносин.  

1.22) О.Г. Подворна відповідає посаді доцента кафедри країнознавства.  

1.23) Л.С. Мініч відповідає посаді доцента кафедри української мови та літератури.  

1.24) С.В. Филипчук відповідає посаді доцента кафедри релігієзнавства та теології.  

1.25) С.А. Шаправський відповідає посаді доцента кафедри релігієзнавства та теології.  

1.26) М.С. Петрушкевич відповідає посаді доцента кафедри культурології та філософії.  

1.27) О.І. Іванів відповідає посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання.  

1.28) В.А. Ящук відповідає посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання.  

1.29) Г.В. Стадніков відповідає посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання.  

1.30) С.П. Білюк відповідає посаді викладача кафедри фізичного виховання.  

1.31) О.С. Марченко відповідає посаді викладача кафедри фізичного виховання.  

1.32) Ю.А. Коцюк відповідає посаді директора наукової бібліотеки.  

1.33) конкурс не відбувся на посади доцента кафедри психології та педагогіки, директора 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, завідувача кафедри цивільно-

правових дисциплін, завідувача кафедри муніципального права та адміністративно-правових 

дисциплін, завідувача кафедри теорії та історії держави і права, завідувача кафедри правосуддя 

та кримінально-правових дисциплін, завідувача кафедри психології та педагогіки, завідувача 

кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, завідувача 

кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу, завідувача кафедри політології, 

завідувача кафедри індоєвропейських мов. 
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ІІ. Інформація про роботу Навчально-методичної ради за 2016/2017 н.р. 

- Заслухавши інформацію про роботу Навчально-методичної ради за 2016/2017 н.р. голови 

Навчально-методичної ради проф. І.М. Хом’яка, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Вченої ради НаУОА на 2017/2018 н.р. 

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

1. Затвердити план роботи Вченої ради на 2017/2018 н.р.  

 

 

ІV. Затвердження кошторису видатків загального і спеціального фондів НаУОА на 2017 р. 

Затвердження фінансового плану на 2018 р. 

- Заслухавши інформацію, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА:  

1. затвердити кошторис видатків загального і спеціального фондів НаУОА на 2017 р.  

2. затвердити фінансовий план на 2018 рік. 

 

 

V. Аналіз результатів сесії за ІІ семестр 

- Заслухавши інформацію проф. П.М. Кралюка Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Перенести розгляд питання на наступну Вчену раду. 

 

 

VІ. Інформація про захист кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт  

- Заслухавши інформацію про захист випускних робіт деканів факультетів, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

VІІ. Про затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, 

Президента України, Верховної Ради України, імені М.Грушевського відповідно до виділених 

квот на І семестр 2017/2018 н.р. 

Заслухавши інформацію деканів факультетів, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Погодити наступні кандидатури:  

- призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Любові Петрівні 

Сьорак (магістеріум, гуманітарний факультет).  

- на призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Діані 

Анатоліївні Романовій (3 курс, факультет романо-германських мов).  

- на призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради України Марії Анатоліївні 

Лозинській (2 курс, Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського). 

- на призначення іменної академічної стипендії Президента України Руслані Юріївні 

Дерев’янюк (2 курс, факультет політико-інформаційного менеджменту).  

- на призначення іменної академічної стипендії Президента України Богдану Богдановичу 

Костіву (5 курс, факультет міжнародних відносин).  

- на призначення іменної академічної стипендії імені М. Грушевського Ніні Вікторівні 

Джафаровій (3 курс, економічний факультет).  
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VІІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради  

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

1. Інформацію взяти до відома. 

2. З’ясувати причини часткового виконання або не виконання ухвал Вченої ради. За розглядом 

питання зобов’язати ректора винести догани тим особам, які без поважних причин порушили 

строки виконання ухвал вчених рад 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк 

Термін: протягом тижня 

 


