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I. Інформація про працевлаштування випускників НаУОА. Інформація про 

перспективи роботи Братства випускників “Острозької академії”. 

- Заслухавши інформацію про працевлаштування випускників спеціаліста відділу 

кадрів по працевлаштуванню студентів Н.П. Гринник, про перспективи роботи 

Братства випускників “Острозької академії” голови Братства Спудеїв Д.С. 

Плахотіна, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

ІІ. Про підготовку до акредитації кафедри журналістики 

- Заслухавши інформацію про підготовку до акредитації кафедри журналістики 

завідувача кафедрою проф. О.Л. Глотова, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

ІІІ.  Про перспективи удосконалення роботи комп’ютерної мережі НаУОА та 

впровадження нових технологій у навчальний процес 

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

питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

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

2. Провести повне ліцензування програмного забезпечення, яке використовується в 

університеті. 

Термін: до 2016 р. 

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

3. Оновити версію системи Moodle та забезпечити підтримку переходу зі старої версії. 

Термін: до вересня 2015 р. 

Відп.:  І.Р. Зубенко, Ю.В.Клебан, Вербицький 

4. Переобладнати Наукову бібліотеку сучасними комп’ютерами (потреба – 30 одиниць). 

Термін: до вересня 2015  р. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

5. Розширити бездротову мережу університету для забезпечення більшого покриття 

території університету та покращити роботу наявної. 

Термін: постійно 

Відп.: І.Р. Зубенко 

6. Удосконалити систему доступу до електронних матеріалів наукової бібліотеки. 

Термін: до вересня 2015 р. 

Відп.: А.О. Цапін, Ю.В. Клебан,  

7. Оптимізувати використання пристроїв копіювання та друку в університеті з метою 

скорочення витрат на їх обслуговування. 

Термін: до 2016  р. 

Відп.: Р.В. Свинарчук, Журик 

8. Оптимізувати головний веб-сайт університету, реструктиризувати інформацію та 

прискорити завантаження на повільних каналах зв’язку. 

Термін: до вересня 2015 р. 

Відп.: керівники структурних підрозділів,  

проректор з навчально-наукової роботи, А.О. Цапін, І.Р. Зубенко 



9. Запровадити систему обов’язкової перевірки курсових, випускних бакалаврських, 

дипломних та дисертаційних робіт на плагіат. 

Термін: до вересня 2015 р. 

Відп.: декани, А.О. Цапін, І.Р. Зубенко, Ю.В. Клебан 

 

ІV. Стан проведення профорієнтаційної роботи в університеті. 

- Заслухавши інформацію про проведення профорієнтаційної роботи в 

університеті проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, 

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

V. Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, 

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

виділених квот на ІІ триместр 2014/2015 н.р. 

- Заслухавши подання на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, Президента 

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

на ІІ триместр 2014/2015 н.р., обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Погодити наступні кандидатури:  

- на призначення стипендії Президента України  Марія Горбова (1-ий рік навчання 

магістеріуму, факультет міжнародних відносин); Альона Поліщук (ІІ курс, 

факультет політико-інформаційного менеджменту); 

- на призначення стипендії Кабінету Міністрів України Ольга Аладько (ІІІ курс, 

факультет романо-германських мов); Юлія Чепура (ІІІ курс, Інститут права ім. 

І.Малиновського);  

- на призначення стипендії імені М. Грушевського Юлія Михалецька (ІІ курс, 

гуманітарний факультет); 

- на призначення академічної стипендії ім. М.П. Ковальського студентові 1-го року 

навчання магістеріуму Андрію Сухих (МІ-11); 

- на призначення іменної академічної стипендії ім. П.З. Андрухова студентові 1-го 

року навчання магістеріуму Марку Омелянюку (МКр-11); 

- на призначення іменної академічної стипендії ім. Є.Спекторського студентці 3-го 

курсу Юлії Сидоришиній. 

 


