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УХВАЛА  

засідання Вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

27  серпня 2015 року         № 1 

 

 

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

Національному університеті “Острозька академія” 

 

1. Сергій Володимирович Оверчук відповідає посаді старшого викладача кафедри 

муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 

2. Дарія Олександрівна Зінчук відповідає посаді викладача кафедри теорії та історії 

держави і права 

3. Віталій Васильович Загребельний відповідає посаді викладача кафедри цивільно-

правових дисциплін 

4. Наталія Леонідівна Боржецька відповідає посаді викладача кафедри правосуддя та 

кримінально-правових дисциплін 

5. Марія Богданівна Цип’ящук відповідає посаді викладача кафедри державно-

правових дисциплін 

6. Віталій Миколайович Ковальчук відповідає посаді викладача кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій на умовах повного 

робочого дня 

7. Олена Романівна Плисюк відповідає посаді викладача кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій на умовах неповного 

робочого дня 

8. Анна Олександрівна Новоселецька відповідає посаді викладача кафедри фінансів, 

обліку і аудиту на умовах неповного робочого дня 

9. Тетяна Валеріївна Гуровська не відповідає посаді викладача кафедри фінансів, 

обліку і аудиту на умовах неповного робочого дня 

 

 

 

ІІ. Звіт про роботу Приймальної комісії та підсумки зарахування студентів на 1 курс. 

Стан та перспективи здійснення профорієнтаційної роботи в НаУОА 

- Заслухавши звіт відповідального секретаря Приймальної комісії доц. О.Р. 

Кривицької, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про роботу приймальної комісії у 2015 році взяти до уваги. 

 

 

 

ІІІ. Про роботу Наукової бібліотеки та перспективи її розвитку. 

- Заслухавши інформацію директора Наукової бібліотеки А.О. Цапіна, висновки 

комісії, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. З метою більш активного залучення викладачів університету до користування 

фондами наукової бібліотеки та її електронними ресурсами вивчити питання 

внесення показника користування фондами бібліотеки до рейтингу оцінки 

професійної діяльності викладачів 

Відповідальні: проф. П.М.Кралюк,  

директор бібліотеки 

декани, завідуючі кафедрами  

Термін виконання:  до 1 листопада 2015 р. 
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2. З метою оперативного поповнення бібліотеки сучасною науковою літературою 

рекомендувати  бухгалтерії вчасно здійснювати оплату за замовлену літературу 

Відповідальні: головний бухгалтер 

Термін виконання: постійно  

3. Для забезпечення належного оцифровування літератури та обробки оцифрованих  

документів забезпечити бібліотеку персональними комп’ютерами відповідного 

рівня 

Відповідальні: Зубенко І.Р. 

Термін виконання: до 1 листопада 2015 року 

4. Для більш ефективного використання літератури іноземними мовами та 

бібліотечних приміщень вивчити питання створення спільного фонду іноземної 

літератури разом із ресурсним центром факультету романо-германських мов  

Відповідальні: Н.М. Мельничук, А.В. Марченко,  

А.О. Цапін, проф. А.О. Худолій 

Термін виконання: до 1 жовтня 2015 р. 

5. Вивчити питання  встановлення кондиціонерів у книгосховищі, де зберігаються 

література читального залу та іменні колекції  

Відповідальні: Н.М. Мельничук, А.О. Цапін 

Термін виконання: до 1 жовтня 2015 р. 

6. Забезпечити збільшення відвідування сайту наукової бібліотеки через залучення 

студентів та викладачів до більш активного користування сервісами  

Відповідальні:  А.О. Цапін  

Термін виконання: упродовж року 

7. Вивчити  можливість модернізації електронного каталогу наукової бібліотеки 

Відповідальні:  А.О. Цапін 

Термін виконання: до 1 листопада 2015 р. 

8. Залучити  студентів і викладачів до більш активного користування базами наукової 

літератури, використання матеріалів у навчальному процесі, для написання 

курсових і дипломних робіт 

Відповідальні:  А.О. Цапін, декани, завідуючі кафедрами 

Термін виконання: упродовж року 

9. Відновити щомісячну розсилку покажчиків нових надходжень для кафедр 

Відповідальні:  А.О. Цапін 

Термін виконання: до 15 вересня 2015 року 

10. Для більш ефективного функціонування наукової бібліотеки вивчити питання про 

створення ради Наукової бібліотеки.  

Відповідальні:  проф. П.М.Кралюк, А.О. Цапін 

Термін виконання: до 1 жовтня 2015 р. 

 

 

 

IV. Оцінка підготовки матеріально-технічної бази університету до роботи в новому 

навчальному 2015/2016 році. Перспективи розвитку АГЧ. 

- Заслухавши інформацію проректора з АГЧ Н.М. Мельничук, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про оцінку підготовки матеріально-технічної бази університету до 

роботи в новому навчальному 2015/2016 році взяти до уваги. 

2. Підготовку матеріально-технічної бази університету до роботи в новому 

навчальному 2015/2016 році вважати задовільною. 
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V. Про подання наукових проектів на конкурс МОН України та перспективи 

укладення нових госпдоговірних тем 

- Заслухавши інформацію проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. 

Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

5.1) Інформацію взяти до уваги. 

5.2) Подати проект прикладного дослідження «Психологічні засади  реабілітації  

осіб, що постраждали внаслідок військового конфлікту та  соціально-

екологічної кризи в Україні». Керівник проекту: д-р психол. наук, 

проф. Каламаж Руслана Володимирівна (Секція:  19. Педагогіка, психологія, 

соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки) на конкурсний відбір 

проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок 

коштів державного бюджету за КПКВ 2201040, 2201290, починаючи з 2016 

року; 

5.3) Подати проект прикладного дослідження «Індикатори регіональної безпеки 

в Україні: критерії оцінювання, моніторинг та прогнозування». Керівник 

проекту: д-р політ. наук, проф. Худолій Анатолій Олексійович (Секція: 20. 

Філософія, історія та політологія) на конкурсний відбір проектів наукових 

досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок коштів державного 

бюджету за КПКВ 2201040, 2201290, починаючи з 2016 року; 

 

 

VІ. Про роботу Видавничої ради НаУОА 

- Заслухавши інформацію проректора з навчально-наукової роботи проф. П.М. 

Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Доопрацювати і подати на затвердження Вченої ради Положення про Видавничу 

раду. 

Відповідальні:  проф. П.М.Кралюк,  

Термін виконання: до 1 листопада 2015 р. 

 

 

 

 

Голова вченої ради НаУОА:      проф. І.Д. Пасічник  

 

Вчений секретар:        доц. І.В. Шостак  

 


