
УХВАЛА  

засідання вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

31 березня 2016 року         № 9 

 

 

1. Звіт про стан дослідження спадщини Острозької академії 

- Заслухавши інформацію директора музею історії НаУОА А.А. Хеленюк, 

М.М. Бендюк, проф. А.Є. Атаманенко, обговоривши питання, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Доручити проректору проф. П.М. Кралюку організувати роботу із активізації досліджень 

Острогіани,  

3. Доручити керівнику наукового відділу доц. О.Р. Кривицькій вивчити питання щодо 

реєстрації «Острозької давнини» як фахового або наукометричного видання 

 

 

2. Інформація про роботу кафедри фізкультури. 

- Заслухавши інформацію про роботу кафедри фізичного виховання 

Г.В. Стаднікова, інформацію проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, вчена 

рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Г.В. Стаднікова про роботу кафедри фізичного виховання взяти до уваги. 

2. З метою покращення кадрового забезпечення активізувати роботу над завершенням 

кандидатської дисертації викладача кафедри Б.В. Устенка. 

Відповідальні:  зав.кафедри, Б.В. Устенко 

Термін: 2016/2017 н.р. 

3. Запровадити викладання курсу «Фізична культура» на 1 і 2 курсах усіх спеціальностей з 

тижневим навантаженням 4 год. 

Відповідальні:  зав.кафедри, викладачі 

Термін: 2016/2017 н.р. 

4. Оцінювання студентів здійснювати у формі заліку на кожному курсі в кінці навчального 

року. 

Відповідальні:  зав.кафедри, викладачі 

Термін: 2016/2017 н.р. 

5. Передбачити можливість відвідувати заняття в спортивних секціях на факультативній 

основі студентам 3, 4 курсів. 

Відповідальні:  зав.кафедри, викладачі 

Термін: 2016/2017 н.р. 

6. За кожним факультетом закріпити викладача кафедри фізичного виховання, який буде 

виконувати роль тьютора з питань оздоровлення та фізичного розвитку, у т.ч. допомагати 

у створенні збірних команд з різних видів спорту. 

Відповідальні:  зав.кафедри, викладачі 

Термін: 2016/2017 н.р 

7. Удосконалити проведення Спартакіади «Здоров’я» серед факультетів університету. 

Рекомендувати враховувати відвідання і складання заліку із фізкультури у результат 

Спартакіади. 

Відповідальні:  зав.кафедри, викладач О.С. Марченко 

Термін: 2016/2017 н.р 

8. Розробити для студентів університету програми з нетрадиційних видів оздоровчої 

культури із можливістю отримання сертифікатів. 

Відповідальні:  ст. викладач О.І. Іванів 

Термін: 2016/2017 н.р 

9. Посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді спортивних шкіл, 

спортивних клубів, команд засобами організації турнірів, товариських зустрічей і т.д. 



Відповідальні:  зав.кафедри, викладачі 

Термін: упродовж 2016 року 

 

 

3. Про стан науково-дослідної роботи на гуманітарному факультеті 

- Заслухавши інформацію про стан науково-дослідної роботи на гуманітарному 

факультеті декана факультету доц. Д.М. Шевчука, звіт комісії у складі доц. Л.В. 

Козак, проф. П.М. Кралюка, доц. О.В. Матласевич, М.А. Онуфера, обговоривши 

питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан організації науково-дослідної роботи на гуманітарному факультеті 

задовільним. 

2. Завідувачам кафедри культурології та філософії та кафедри релігієзнавства і теології 

перереєструвати кафедральні теми наукових досліджень. 

Відповідальні: проф. М.О. Зайцев,  

проф. Н.Г. Стоколос, ст. викл. М.В. Карповець,  

Термін: до червня 2016 р. 

3. Зареєструвати наукове видання кафедри культурології та філософії «Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»» у міжнародних 

наукометричних базах. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук, проф. М.О. Зайцев.  

Термін: до кінця 2016 року 

4. Розширити наукову співпрацю гуманітарного факультету з науково-дослідними та 

академічними інституціями Європи та  США з метою проведення спільних НДР, 

організації конференцій та семінарів, а також підготовки  

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук, зав. кафедр  

Термін: упродовж року  

5. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників факультету щодо публікації 

статей у наукових виданнях, що входять до наукометричної бази SCOPUS, підготувати 

та подати на розгляд редколегій відповідних періодичних видань статті ст. викладача 

Р.Т. Шулика, доц. Д.М. Шевчука та ст. викладача М.В. Карповця. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

ст. викладач М.В. Карповець, викладачі 

Термін: до кінця 2015/16 н.р. 

6. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників гуманітарного 

факультету зобов’язати викладача Р.А. Криловця та викладача В.М. Назарук завершити 

та подати на розгляд ради по захисту текст кандидасткьої дисертації 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук, проф. І.М. Хом’як,  

проф. Л.В. Супрун , Р.А. Криловець, В.М. Назарук 

Термін: до кінця 2015/16 н.р. 

7. Активізувати роботу з підготовки докторських дисертацій доц. Ж.О. Янковською, доц. 

М.С. Петрушкевич. Тексти монографій представити на розгляд кафедри культурології 

та філософії до кінця навчального року 

Відповідальні: доц. Ж.О. Янковська, доц. М.С. Петрушкевич  

Термін: до кінця 2016 року 

8. Постійно здійснювати моніторинг ефективності функціонування студентських науково-

дослідних гуртків на гуманітарному факультеті 

Відповідальні: декан, зав. кафедр.  

Термін: упродовж навчального року 

9. Розробити якісну систему залучення студентів гуманітарного факультету до науково-

дослідної роботи в межах професійної зацікавленості кожної спеціальності. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук, зав. кафедр 

Термін: до вересня 2016 р. 

 

 



4. Стан видавничої діяльності в університеті 

- Заслухавши інформацію про стан видавничої діяльності в університеті голови 

Видавничої ради проф. П.М. Кралюка та керівника Редакційно-видавничого відділу 

Р.В. Свинарчука, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан видавничої діяльності в університеті задовільним. 

2. Розробити план роботи Видавничої ради і подати на затвердження Вченій раді 

університету 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк, начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

3. Розробити нове Положення про Редакційно-видавничий відділ 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

юрисконсульт В.О. Волинчук 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

4. Внести зміни до штатного розпису Редакційно-видавничого відділу 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук, А.В. Марченко 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

5. Розробити й затвердити посадові інструкції керівника Редакційно-видавничого відділу 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

юрисконсульт В.О. Волинчук 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

6. Розмістити на сайті університету інформацію про Редакційно-видавничий відділ 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

7. Затвердити плани видавничої діяльності Національного університету «Острозька 

академія» на 2016 рік 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк, начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 червня 2016 р. 

 

 

5. Інформація про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських 

дисертацій 

- Заслухавши інформацію проректора із навчально-наукової роботи проф. 

П.М. Кралюка, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

6. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 


