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І. Звіт аспірантів останнього року навчання про стан написання дисертаційних 

досліджень. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Оксана Григорівна Радько (Поліщук), Ольга 

Федорівна Шминдрук, Марія Степанівна Жук, Галина Іванівна Багнюк, Мирослава 

Платонівна Даниленко, Віталій Вікторович Щепанський, Наталія Петрівна Кулеша, 

Марія Анатоліївна Попчук, Світлана Вікторівна Олішкевич, Ольга Олександрівна 

Костюк, Олександр Володимирович Мельник, Сергій Сергійович Іванов 

3. Відрахувати із числа аспірантів: Наталію Василівну Курилас 

 

 

ІІ. Звіти аспірантів про стан написання дисертаційних досліджень, перенесені із 

минулої Вченої ради. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Михайло Тарасович Мазяр, Марія Юріївна 

Воронова, Юлія Іванівна Шустак, Катерина Миколаївна Шишкіна  

3. Відрахувати із числа аспірантів: Андрія Володимировича Мельника 

 

 

ІІІ. Інформація про прийом до аспірантури 

- Заслухавши інформацію про прийом до аспірантури проректора з навчально-

наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

IV.  Про науково-дослідну роботу Інституту права ім. І.Малиновського 

- Заслухавши звіт директора Інституту права про науково-дослідну роботу 

Інституту права ім. І.Малиновського проф. В.О. Попелюшка, висновки комісії, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан науково-дослідної роботи в Інституті права ім. І. Малиновського 

задовільним.  

2. Зареєструвати тему наукових досліджень кафедри цивільно-правових відносин.  

Відповідальні: доц. І. І.Сенчак,  

ст. викл. Р. А. Лідовець 

Термін: до лютого 2016 р. 

3. Розпочати процес впровадження наукового збірника «Часопис НаУОА. Серія: Право» 

до міжнародних наукометричних баз. 

Відповідальні: проф. В. О.Попелюшко , 

доц. О.П.Герасимчук, доц. О.Р.Кривицька  

Термін: до березня 2016 року 

4. З метою популяризації результатів наукових досліджень та полегшення до них доступу 

збільшити кількість статей та ін. наукових робіт викладачів і студентів Інституту права ім. 



І. Малиновського, частково або повністю опублікованих в Цифровому архіві 

Національного університету «Острозька академія», а також у розділі «Наука ОА» сайту 

Наукової бібліотеки. Науковому відділу НаУОА забезпечити процедуру підписання 

авторського договору. 

Відповідальні: доц. І. І. Сенчак, А. О. Цапін, 

доц. О. Р. Кривицька 

Термін: до кінця навчального року 2015/2016 

5. Розширити наукову співпрацю Інституту права ім. І. Малиновського з науково-

дослідними та академічними інституціями Європи і США з метою проведення спільних 

НДР, організації конференцій та семінарів (зокрема, інтернет-конференцій та вебінарів), а 

також підготовки спільних публікацій. 

Відповідальні: проф. В. О. Попелюшко,  

завідувачі кафедр 

                                                                   Термін: упродовж навчального року   

6. Відповідно до плану публікації статей у наукових виданнях, що входять до 

наукометричної бази SCOPUS, підготувати та подати на розгляд редколегій відповідних 

періодичних видань статті доц. Р.С. Мартинюка та доц. С.І. Іщука. Контроль за поданням 

статей здійснити заступнику директора Інституту права ім. І. Малиновського з навчально-

наукової роботи. 

Відповідальні: доц. Р. С. Мартинюк, доц. С. І. 

Іщук, доц. Сенчак І. І. 

Термін: січень 2016 року 

7. Зобов’язати доц. А. О. Філіп’єва та викл. М. Б. Цип’ящук підготувати статті та подати їх 

на розгляд редколегій періодичних видань, що входять до наукометричної бази SCOPUS. 

Контроль за поданням статей здійснити заступнику директора Інституту права ім. 

І. Малиновського з навчально-наукової роботи. 

Відповідальні: доц. А. О. Філіп’єв,  

викл. М. Б. Цип’ящук, доц. І. І.Сенчак  

Термін: квітень 2016 року 

8. Активізувати підготовку наукових проектів, що будуть використовуватися для 

отримання держбюджетних НДР та участі в українських і міжнародних ґрантових 

конкурсах.  

Відповідальні: проф. В. О. Попелюшко,  

завідувачі кафедр 

                                                                  Термін: до 1 вересня 2016 р.  

9. Інтенсифікувати роботу аспірантів та здобувачів Інституту права ім. І. Малиновського з 

метою вчасної підготовки дисертацій. Ввести практику організацію і проведення 

методологічних семінарів із звітністю на них у т.ч. аспірантів 

Відповідальні: завідувачі кафедр, наукові 

керівники 

                                                                  Термін: протягом року 

10. Зобов’язати доц. Р.С. Мартинюка та доц. С.І. Іщука підготувати та подати текст 

докторської дисертації на розгляд та обговорення під час засідання кафедри, до складу 

якої вони входять. Контроль за виконанням даного положення ухвали покласти на 

директора Інституту права ім. І. Малиновського 

Відповідальні: проф. В. О. Попелюшко, 

доц. Р. С. Мартинюк, доц. С. І. Іщук 

                                                                  Термін: травень 2016 року 

11. Здійснювати постійний моніторинг та контроль участі студентів в наукових заходах та 

публікації ними наукових робіт, зокрема, в процесі підготовки кваліфікаційних та 

маґістерських робіт.  



Відповідальні: доц. І. І. Сенчак, завідувачі 

кафедр 

                                                                  Термін: упродовж навчального року  

12. З метою стимулювання студентів публікувати статті у наукових збірниках заснувати та 

видати перший випуск «Студентських наукових записок Національного університету 

“Острозька академія”. Серія: Право» 

Відповідальні: доц. І.І.Сенчак,  

Студентська рада Інституту права ім. І. Малиновського  

Термін: до червня 2016 р. 

 

 

V. Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в університеті 

- Заслухавши інформацію про стан та перспективи проведення 

профорієнтаційної роботи в університеті проректора з навчально-наукової 

роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Активізувати виїзди викладачів в обласні центри: Рівне, Луцьк, Житомир, Тернопіль, у 

міста Нетішин, Шепетівку, Здолбунів, Славутський, Шепетівський, Здолбунівський, 

Ізяславський Білогірський, Старокостянтинівський райони. 

Термін: грудень 2015 – травень 2016 р. 

Відп.: ректорат, директор Інституту права,  

декани 

3. Інтенсифікувати залучення до профорієнтаційної роботи студентів. 

Термін: грудень 2015 – травень 2016 р. 

Відп.: директор Інституту права, декани 

4. На факультетах та в Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського 

провести олімпіади  профорієнтаційного спрямування. 

Термін: березень-квітень 2016 р. 

Відп.: директор Інституту права,  

декани, завідувачі кафедр 

5. Активізувати профорієнтаційну роботу, використовуючи ЗМІ та соціальні мережі 

Термін: грудень 2015 – січень 2016 р. 

Відп.: відділ зв’язків з громадськістю,  

директор Інституту права, декани, завідувачі кафедр 

6. На факультетах та в Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського 

систематично проводити Дні відкритих дверей 

Термін: упродовж навчального року 

Відп.: директор Інституту права,  

декани, завідувачі кафедр 

7. Здійснити укладення договорів про співпрацю між Національним університетом 

«Острозька академія» та навчальними закладами Рівненської та інших областей. 

Термін: січень-травень 2016 р. 

Відп.: проф. П.М. Кралюк 

 

 

VІ. Стан організації та ефективність проходження практик студентами. 

- Заслухавши інформацію про стан організації та ефективність проходження 

практик студентами проректора з навчально-наукової роботи проф. 

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

1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Здійснювати моніторинг ефективних баз практик і укладати з ними угоди. 

Термін: постійно 



Відп.: директор Інституту права,  

декани, відповідальні за практику 

3. Обговорити питання проведення практик на кафедрах Навчально-наукового інституту 

права ім. І. Малиновського та факультетів. 

Термін: до 28.04.2016 р. 

Відп.: директор Інституту, декани 

4. Кафедрі психолого-педагогічних дисциплін укласти угоди  на проведення практик із 

науково-дослідними інститутами. 

Термін: до 1.06.2016 р. 

Відп.: завідувач кафедрою доц. О.В. Матласевич 

5. Здійснювати проходження виробничих практик за кордоном. 

Термін: постійно 

Відп.: проф. А.О. Худолій,  

проф. А.Є. Атаманенко, проф. П.М. Кралюк 

6. По можливості надавати матеріальну допомогу для проходження виробничої практики 

відмінникам навчання в м. Києві, а також за межами України. 

Термін: постійно 

Відп.: А.В. Марченко 

7. Вивчити питання про залучення спонсорських коштів для фінансування виробничих 

практик. 

Термін: до березня 2016 р. 

Відп.: проф. П.М. Кралюк, декани,  

директор Інституту права,  

відповідальні за практику 

 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

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

УХВАЛИЛА:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 


