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І. Про роботу редакційно-видавничого відділу 

- Заслухавши звіт керівника редакційно-видавничого відділу Р.В. Свинарчука 

про стан роботи у Редакційно-видавничому відділі, висновки відповідальної за 

підготовку питання А.В. Марченко, обговоривши питання, Вчена рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Визнати діяльність редакційно-видавничого відділу задовільною. 

2. З метою управління та координації видавничої діяльності університету створити 

Видавничу раду НаУОА. Розробити  план  роботи Видавничої ради та подати на 

затвердження на Вчену раду університету. 

Відповідальний: Перший проректор П.М. Кралюк,  

начальник РВВ Р.В. Свинарчук  

Термін: 20 травня 2015 р. 

3. Розробити нове Положення про Редакційно-видавничий відділ та затвердити його 

на засіданні Вченої ради університету. 

Відповідальний: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

юрисконсульт В.О. Волинчук  

Термін: до 20 травня 2015 р. 

4. З метою покращення роботи відділу створити онлайн-ресурс з подачі замовлень 

для виконання  відділом  на внутрішньому веб-ресурсі університету. 

Відповідальний: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

керівник інформаційно-технічного відділу І.Р. Зубенко 

Термін: до 1 вересня 2015 року. 

5. Внести зміни до штатного розпису університету відповідно до вимог типових 

штатних нормативів (змінити посади) та збільшити чисельність працівників відділу 

до 5 осіб за рахунок перерозподілу працівників між відділами університету.  

Відповідальний: помічник ректора А.В. Марченко,  

начальник РВВ Р.В. Свинарчук, 

Термін: до 1 червня  2015 року. 

6. Провести поточний ремонт приміщення редакційно-видавничого відділу. 

Відповідальний: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,   

помічник ректора з АГД та розвитку Н.М. Мельничук  

Термін: до 1 вересня 2015 року. 

7. Доповнити сайт Національного університету «Острозька академія» інформацією 

про редакційно-видавничий підрозділ. 

Відповідальний: начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 вересня 2015 року. 

8. Надати дозвіл субпідрядній організації на оренду частини приміщення для 

здійснення послуг по видавництву друкованої продукції. 

Відповідальний: помічник ректора А.В. Марченко  

Термін: до 1 вересня 2015 року 

 

 

 



 

ІІ. Про стан роботи на факультеті міжнародних відносин та перспективи його 

розвитку 

- Заслухавши звіт про стан роботи на факультеті міжнародних відносин та 

перспективи його розвитку декана проф. А.Є. Атаманенко, висновки комісії по 

перевірці роботи у складі голови доц. С.В. Новоселецької, членів проф. Р.В. 

Каламаж, доц. В.М. Лебедюка, доц. І.В. Шостак, В.О. Криловець, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт декана факультету міжнародних відносин проф. А.А. Атаманенко взяти до 

уваги та визнати стан роботи на факультеті задовільним. 

2. Продовжити роботу над покращенням якісного кадрового забезпечення: підготовку 

кандидатських дисертацій (доктора філософії) з філологічних наук (В.С. Гонгало та 

К.О. Янчук у 2017 р.) та докторських (у 2016 р. доктора політичних наук І.Г. 

Плевако, доктора історичних наук В.Б. Атаманенко; у 2018 р. доктора політичних 

наук О.Г. Подворна) дисертацій. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр, 

Термін: згідно визначених термінів 

3. Забезпечити стажування викладачів іноземних мов у провідних університетах 

України та за кордоном. 

Відп.: завідувач кафедри міжнародних відносин  

Термін: упродовж 2015 року 

4. Кафедрам факультету розробити комплекс заходів по пошуку та залучення грантів 

та госпдоговірних досліджень. 

Відп.:  декан, завідувачі кафедр,  

Термін: постійно 

5. Залучати висококваліфікованих спеціалістів – носіїв мов до читання курсів та 

спецкурсів. 

Відп.: завідувачі кафедр  

Термін: постійно 

6. Враховувати при рекомендації викладачів до заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників публікації наукових статей в Scopus та Web of Science, а 

також підручників та навчальних посібників. 

Відп.: завідувачі кафедр  

Термін: постійно 

7. З метою покращення рівня фахової підготовки залучати дипломатів для зустрічей зі 

студентами та викладання спецдисциплін. 

Відп.: декан  

Термін: постійно 

8. З метою покращення наукової роботи студентів активніше залучати їх до наукової 

роботи, публікації статей англійською та іншими мовами. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр  

Термін: постійно 

9. Посилити контроль за веденням документації кафедр. Ліквідувати виявлені 

комісією недоліки. 

Відп.: декан, завідувачі кафедр  

Термін: до 20 травня 2015 р. 

10. Кафедрі країнознавства посилити науково-дослідну роботу студентів. З цією метою 

створити наукові гуртки, групи, лабораторії 

Відп.: завідувач кафедри країнознавство  

Термін: постійно 

 

 



 

 

ІІІ. Про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій. 

- Заслухавши інформацію проректора із навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка 

про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій, 

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІV.  Про наукову роботу студентів університету 

- Заслухавши інформацію про наукову роботу студентів університету проректора 

із навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка голови СНТ «Академік» доц. 

М.М. Якубовича, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про наукову роботу студентів університету взяти до уваги. 

 

 

V. Інформація про організацію виховної роботи в університеті. 

- Заслухавши інформацію про організацію виховної роботи в університеті проф. 

Р.В. Каламаж, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про організацію виховної роботи в університеті взяти до уваги. 

 

 

VІ. Аналіз результатів сесії за ІІ триместр 

- Заслухавши інформацію проректора із навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка 

про хід сесії за ІІ триместр, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

VІІ. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 


