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І. Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії про підготовку до прийому 

абітурієнтів. 

- Заслухавши інформацію про підготовку до прийому абітурієнтів доц. Г.С. Пастушок, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 ІІ. Схвалення економічно-обгрунтованих норм навчального навантаження для 

викладачів університету. Затвердження відповідно до нормативів кількості штатних 

одиниць науково-педагогічного персоналу в цілому по університету в розрізі кафедр на 

2017/2018 н.р. 

- Заслухавши інформацію про норми навчального навантаження для викладачів університету 

та про нормативи кількості штатних одиниць науково-педагогічного персоналу в цілому по 

університету в розрізі кафедр на 2017/2018 н.р. заступника головного бухгалтера 

А.В. Марченко, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити норми навчального навантаження для викладачів університету. 

2. Затвердити нормативи кількості штатних одиниць науково-педагогічного персоналу в 

цілому по університету в розрізі кафедр на 2017/2018 н.р. 

 

 

ІІІ. Про стан викладання соціально-гуманітарних дисциплін в університеті 

- Заслухавши висновки комісії з перевірки стану викладання соціально-гуманітарних дисциплін в 

університеті у складі: голова комісії – доц. Д. М. Шевчук; члени комісії: доц. Ю.В. Мацієвський, 

доц. А.І. Смирнов, В.О. Волинчук, С.Ю. Дорош, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати викладання соціально-гуманітарних дисциплін у Національному університеті 

«Острозька академія» задовільним. 

2. Оновити навчальні програми соціально-гуманітарних дисциплін, які читаються в 

університеті з врахуванням впровадження у навчальний процес інноваційних методик навчання, 

проектно-практичних завдань та наукових есе в рамках самостійної роботи студентів. 

Відповідальні: викладачі соціально-гуманітарних дисциплін,  

зав. кафедр культурології та філософії,  

документознавства та інформаційної діяльності,  

політології, історії, психології та педагогіки, української мови та літератури. 

Термін: до кінця вересня 2017 року. 

3. Навчально-методичній раді розробити загальну концепцію читання таких дисциплін, як 

«Історія України» та «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з метою уникання 

дублювання матеріалу зі шкільною програмою. 

Відповідальні: Хом’як І. М., Трофимович В. В.,  

Атаманенко В. Б., Марчук В. С., Максимчук В. В., Мініч Л. С., 

Термін: Вересень 2017 року.  

4. Забезпечити оцінку якості викладання усіх дисциплін у НаУОА 

Відповідальні: викладачі, зав. кафедр, декани,  

директор Інституту права ім. І. Малиновського,  

Інститут соціальних досліджень, ІТ-відділ НаУОА. 

Термін: Постійно  
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5. Розширити забезпечення навчальною літературою з дисципліни «Національна безпека» 

Відповідальні: Коцюк Ю. А., Жовтенко Т. Г. 

Термін: Протягом року 

6. Поповнювати та оновлювати методичні й навчальні матеріали з усіх дисциплін в системі 

Moodle та заохочувати студентів користуватися цією системою. 

Відповідальні: декани, директор Інституту права ім. І. Малиновського,  

зав. кафедр, викладачі. 

Термін: Постійно  

7. Підготувати та провести презентації навчальних планів бакалаврату та маґістеріуму з усіх 

спеціальностей, що ліцензовані в НаУОА. 

Відповідальні: проректор з навчально-наукової роботи,  

Криловець В. О., декани,  

директор Інституту права ім. І. Малиновського, зав. кафедр. 

Термін: Відповідно до графіку, розробленого НМВ 

8. Внести в систему Moodle та наповнити змістом (навчальна програма, теми та анотації 

лекцій, плани семінарських занять, завдання на модуль або іспит тощо) навчальні дисципліни 

«Національна безпека України», «Історія музичного та образотворчого мистецтва»  

Відповідальні: Жовтенко Т. Г., Плиска Ю. С., Бендюк Н. М. 

Термін: До кінця червня 2017 р. 

9. Перевірити та внести (за наявності, оновити) в систему LitPro рекомендовану літературу, 

спеціальності та кількість студентів, які слухають соціо-гуманітарні дисципліни «Етика», 

«Національна безпека України», «Історія музичного та образотворчого мистецтва». 

Відповідальні: Жовтенко Т. Г., Бендюк Н. М.,  

Плиска Ю. С., Стратонова Н. О. 

Термін: До кінця червня 2017 р.  

10. Внести зміни в самостійну роботу з дисциплін «Філософія», «Історія України», 

використавши, зокрема, проектні завдання, написання наукових есе, підготовка презентацій, 

організація дискусій та міні-конференцій. 

Відповідальні: Зайцев М. О., Карповець М. В.,  

Атаманенко В. Б., Марчук В. С.  

Термін: До кінця червня 2017 р. 

11. З метою запровадження принципу “minor” та “major” спеціалізацій на споріднених 

спеціальностях започаткувати в 2017/2018 н.р. формування змішаних академічних груп, які 

бажають слухати вибіркові соціально-гуманітарні дисципліни (наприклад, «Соціологія», 

«Політологія», «Релігієзнавство» та ін.). 

Відповідальні: Криловець В. О. 

Термін: До кінця 2017/2018 н. р. 

12. Починаючи з 2017/18 н.р. закріпити викладання соціально-гуманітарних дисциплін 

(соціологія, політологія, релігієзнавство, національна безпека тощо) за профільними 

кафедрами.  

Відповідальні: Криловець В. О. 

Термін: До кінця 2017/2018 н. р. 

 

 

ІV. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

  


