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1. Звіт про стан дослідження спадщини Острозької академії 

- Заслухавши інформацію директора музею історії НаУОА А.А. Хеленюк та І. Тесленка 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

2. Інформація про роботу кафедри фізкультури. 

- Заслухавши інформацію про роботу кафедри фізкультури завідувача кафедрою 

Г.В. Стадникова, інформацію доц. А.І. Рибака, обговоривши питання, вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

3. Про стан роботи на факультеті романо-германських мов та перспективи його розвитку 

- Заслухавши інформацію про стан роботи на факультеті романо-германських мов 

факультеті та перспективи його розвитку декана факультету доц. С.В. Новоселецької, 

звіт комісії у складі проф. В.М. Жуковського, доц. М.М. Якубовича, доц. І.І. Сенчака, 

В.О. Криловець, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати діяльність факультету романо-германських мов задовільною. 

2. Кафедрі англійської мови та літератури, кафедрі індоєвропейських мов, кафедрі 

міжкультурної мовної комунікації покращити якісне кадрове забезпечення науково-

педагогічними працівниками із науковими ступенями кандидата наук та доктора наук, 

шляхом інтенсифікації та завершення роботи над докторськими дисертаціями (Д.В. Цолін, 

2015 р.; Л.Д. Король, 2015 р.; І.В. Ковальчук, 2016 р.) та затвердити тему докторської 

дисертації Л.М. Коцюк до червня 2015 р.; кандидатськими дисертаціями (О.М. Захарчук, 

2015 р.; Ю.К. Кратюк, 2015 р.; В.О. Бобков, Т.О. Кущик, О.А. Пелипенко, С.В. Олішкевич, 

О.О. Костюк – 2016 р.; Ю.В. Заблоцький, 2017 р.; К.В. Сімак, 2017 р.; Ю. Шустак та 

С. Засєкіна – 2017 р.) 

Відповідальні: викладачі,  

декан факультету, зав. кафедр  

Термін: 2015-2017 рр. 

3. Зобов’язати викладачів факультету підготувати до друку публікації у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних та SCOPUS згідно списку на кафедрах. 

Відповідальні: зав. кафедр.  

Термін: упродовж року 

4. Розширити участь студентів у наукових гуртках, конференціях в Україні та закордоном. 

Збільшити кількість студентських наукових публікацій іноземними мовами, зокрема 

англійською. 

Відповідальні: зав. кафедр,  

керівники наукових лабораторій  

Термін: упродовж року  

5. Науково-практичній лабораторії «LEXILAB» розробити науковий проект з метою 

залучення фінансування госпдоговірного дослідження та кафедрі індоєвропейських мов 

завершити науковий проект «Альтернативні методи навчання іноземних мов» і подати 

його на конкурс. 

Відповідальні: зав. кафедр, зав.лабораторіями   

Термін: до грудня 2015 р. 

6. Викладачам факультету інтенсифікувати роботу щодо подання заявок в іноземні та 

вітчизняні фонди (Фулбрайт, Еразмус тощо) з метою залучення колективних та 
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індивідуальних грантів на наукову роботу. 

Відповідальні: викладачі, зав. кафедр.  

Термін: 2015-2016 рр. 

7. Кафедрам факультету продовжити практику стажувань викладачів та студентів у 

закордонних наукових інституціях відповідно до графіка. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр.  

Термін: постійно 

8. Кафедрам факультету привести у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» 

навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів, а також норми навчального 

навантаження викладачів. Підготувати та оприлюднити перелік вибіркових дисциплін. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр.  

Термін: до 25 квітня 2015 р. 

9. Продовжити роботу з організації змістовних заходів, спрямованих на виховання 

патріотизму, християнських морально-етичних цінностей, здорового способу життя та 

активізувати залучення студентів до участі в колективах КМЦ. 

Відповідальні: заступник декана із навчально-виховної роботи,  

куратори академічних груп  

Термін: до листопада 2015 р. 

10. Детально та систематично висвітлювати результати роботи факультету та кафедр на веб-

сторінці університету. 

Відповідальні: декан,  

заступник декана із виховної роботи, зав. кафедр.  

Термін: постійно 

11. Доопрацювати документацію деканату та кафедр факультету відповідно до зауважень 

комісії. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр.  

Термін: до 30 квітня 2015 р. 

12. З метою ефективного здійснення профорієнтаційної роботи ширше використовувати  

сучасні форми, методи, засоби роботи (скайп-спілкування, віртуальні дні відкритих 

дверей, соціальні мережі). 

Відповідальні: за профорієнтаційну роботу.  

Термін: упродовж року 

13. Здійснювати системну профорієнтаційну роботу з майбутніми студентами 

контрактниками. 

Відповідальні: за профорієнтаційну роботу.  

Термін: упродовж року 

14. На базі факультету провести загальноуніверситетський семінар з обміну позитивним 

досвідом з профорієнтаційної роботи. 

Відповідальні: декан,  

заступник декана із виховної роботи, зав. кафедр.  

Термін: до 1 червня 2015 р. 

15. Керівництву факультету разом з керівництвом університету вивчити питання щодо 

оновлення технічної бази навчальних лабораторій на факультеті. 

Відповідальні: проректор з навчально-наукової роботи, декан,  

Термін: до 1 вересня 2015 р. 

 

4. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 


