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І. Звіт аспірантів 1, 2, 3 років навчання. 

- Заслухавши звіти аспірантів, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Ігор Васильович Гураль, Юлія Валеріївна Новак-

Голубєва, Віктор Миколайович Шевчук, Наталія Володимирівна Голодюк (Кулініч), 

Тарас Ігорович Волошин, Ірина Олександрівна Волинчук, Олександр Дмитрович Скоков, 

Сергій Олегович Власюк, Наталія Володимирівна Матвійчук, Олександр Валентинович 

Бокайло, Іван Степанович Логвин, Андрій Миколайович Кошельник, Аркадій 

Анатолійович Ткачук, Олександр Вікторович Денисюк, Ольга Романівна Балацька, 

Роман Володимирович Смалюк, Оксана Миколаївна Морозова, Антон Вікторович 

Шаповал, Ольга Валентинівна Данилюк, Богдан Іванович Войтов, Ліана Леонідівна 

Вінічук, Марія Миколаївна Августюк, Анна Юріївна Гільман, Тарас Анатолійович 

Довгалюк, Вікторія Олегівна Каламаж, Катерина Віталіївна Сімак, Ілона Миколаївна 

Сіліванова, Василь Миколайович Махлюк. 

3. Перенести розгляд звітів на наступну Вчені раду таких аспірантів: Марія Юріївна 

Воронова, Михайло Тарасович Мазяр, Андрій Валентинович Мельник, Катерина 

Миколаївна Шишкіна, Юлія Іванівна Шустак 

4. У зв’язку із достроковим захистом кандидатської дисертації вважати вимоги до навчання 

в аспірантурі Олени Андріївни Янчук  виконаними  

 

  

ІІ. Про спільні вітчизняні та міжнародні наукові дослідження та реалізацію міжнародних 

проектів. 

- Заслухавши інформацію начальника Відділу міжнародного співробітництва канд. 

психол. наук Е.М. Балашова про вітчизняні та міжнародні наукові дослідження та 

реалізацію міжнародних проектів, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІІІ. Про обмін студентами.  

- Заслухавши інформацію першого проректора проф. П.М. Кралюка про обмін 

студентами, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

IV. Аналіз роботи відділу зв’язків із громадськістю 

- Заслухавши інформацію фахівця першої категорії М.В. Нечипорук про роботу Відділу 

зв’язків з громадськістю, висновки комісії, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Керівнику відділу зв’язків із громадськістю пройти курси підвищення кваліфікації у 

відповідному підрозділі при інших провідних університетах України 

Термін: упродовж навчального року 

Відп.: проф. Р.В. Каламаж, М.В. Нечипорук 



3. Спланувати роботу Відділу зв’язків із громадськістю на близьку і подальшу 

перспективу, спираючись на план роботи університету та структурних підрозділів та 

враховуючи підготовку до 440-річчя Острозької академії. 

Термін: до 15.11.2015 р. 

Відп.: М.В. Нечипорук 

4. З метою підвищення якості роботи відділу створити раду з осіб, які відповідають від 

факультетів за розміщення інформації на сайті академії. 

Термін: до 20.11.2015 р. 

Відп.: проф. Р.В. Каламаж, представники факультетів 

5. Для забезпечення якості публікацій відділу призначити консультантів з числа представників 
кафедр для рецензування статей та написання матеріалів на різну тематику, різних жанрів та 

розрахованих на різну цільову аудиторію, а також готувати публікації на академічному сайті 

з дотриманням стилістичних норм викладу матеріалу. 

Термін:  листопад 2015 р. 

Відп.: проф. Р.В. Каламаж, декани,  

зав.кафедрами, співробітники відділу 

6. Ширше використовувати потенціал газети «Острозька академія» для зв’язків з 

громадськістю м. Острога, спільнотами шкіл та інших університетів України, у т.ч. 

для профорієнтаційної роботи. 

Термін: упродовж року 

Відп.: проф. Р.В. Каламаж, М.В. Нечипорук,  

головний редактор газети 

7. З метою ознайомлення міжнародної спільноти з науковою та навчально-виховною 

діяльністю Острозької Академії, оперативно, регулярно і на належному рівні 

інформувати зарубіжну громадськість про події в ОА англійською мовою. 

Термін: постійно 

Відп.: М.В. Нечипорук, відповідальний за переклад 

8. Для забезпечення належного рівня прозорості діяльності Острозької Академії 

публікувати на сайті звітну інформацію про роботу структурних підрозділів. 

Термін: упродовж року 

Відп.: керівники підрозділів 

9. Активізувати співпрацю із всеукраїнськими телеканалами, радіостанціями, 

друкованими та Інтернет-виданнями. 

Термін: упродовж року 

Відп.: М.В. Нечипорук 

10. Розширити волонтерський корпус за рахунок викладачів, студентів різних 

спеціальностей, а кафедрі журналістики активніше долучатися до висвітлення 

університетських подій. 

Термін: до 20.11.2015 р. 

Відп.: М.В. Нечипорук, кафедра журналістики 

11. Налагодити співпрацю із студентсько-викладацьким храмом преп.. Ф.Острозького, 

зокрема анонсувати заплановані події. 

Термін: до 10.11.2015 р. 

Відп.: М.В. Нечипорук, настоятель храму 

 

12. Створити на офіційному сайті університету сторінку Інформаційного центру ЄС, 

який нещодавно розпочав свою діяльність на базі НаУОА, та розробити відповідний 

розділ на англомовній версії сайту. 

Термін: до 1.12.2015 р. 

Відп.: М.В. Нечипорук 

13. Відзняти відео-ролик про студентів Острозької Академії з їхніми безпосередніми 

коментарями про ОА 



Термін: до 1.01.2016 р. 

Відп.: М.В. Нечипорук  

 

 

V. Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на економічному факультеті. 

- Заслухавши звіт декана про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на 

економічному факультеті доц. Л.В.Козак, висновки комісії, обговоривши питання, 

вчена рада УХВАЛИЛА: 

 

1. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін на економічному 

факультеті задовільним. 

2. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників економічного 

факультету активізувати роботу з написання докторських дисертацій та їх захисту до 

2018 року доц. О.І. Дем’янчук та доц. О.М. Новоселецькому 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, 

доц. О.І. Дем’янчук та доц. О.М. Новоселецький 

Термін: до кінця 2017 р. 

3. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників на кафедрі 

економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій з метою 

забезпечення читання навчальних дисциплін на магістеріумі спеціальності «Економічна 

кібернетика» відповідно до ліцензійних вимог. Активізувати роботу з написання 

кандидатських дисертацій викладачами В.М. Ковальчуком та Ю.В. Клебаном. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, зав.кафедри О.М. Новоселецький 

Термін: до кінця 2016/2017 н.р. 

4. Активізувати роботу економічного факультету щодо написання навчальних посібників 

та підручників з метою покращення викладання професійно-орієнтованих дисциплін. 

Завершити роботу над навчальними посібниками «Макроекономіка» (ст. викладач, к.е.н. 

Т.І. Галецька) та «Основи економічної теорії» » (ст. викладач, к.е.н. Н.П. Топішко). 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, Т.І. Галецька, Н.П. Топішко 

Термін: до кінця ІІ кварталу 2016 р. 

5. Постійно здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на економічному факультеті. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак 

Термін: упродовж навчального року 

6. Розробити якісну систему залучення студентів економічного факультету до самостійної 

роботи в межах професійно-орієнтованих дисциплін. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: до лютого 2016 року 

7. Покращити навчально-методичне забезпечення викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на кафедрі економіко-математичного моделювання та інформаційних 

технологій. 

Відповідальні: О.М. Новоселецький 

Термін: упродовж навчального року 

8. Активізувати роботу економічного факультету щодо викладання професійно-

орієнтованих дисциплін англійською мовою. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: до 1 вересня  2016 р. 

9. Розробити систему мотивацій для студентів, спрямовану на виховання інтересу до 

професійно-орієнтованих дисциплін на економічному факультеті та написання 

дипломних робіт на замовлення конкретних підприємств. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: упродовж навчального року 



10. Розробити інтерактивну систему діалогу між студентами та викладачами під час читання 

професійно-орієнтованих дисциплін, оскільки 89,8 % студентів вважають процес 

викладання лекцій одностороннім. 

Відповідальні: доц. Л.В. Козак, завідуючі кафедр 

Термін: упродовж навчального року 

                

 

VІ. Затвердження тем кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт 

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

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Перенести розгляд питання на наступну Вчену раду 

 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 


