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І. Інформація про працевлаштування випускників НаУОА 

- Заслухавши інформацію про працевлаштування випускників НаУОА, обговоривши 

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

ІІ. Про рівень професійної підготовки та впровадження нових технологій у навчальний 

процес. Про оптимізацію навчальних програм і навчальних планів 
- Заслухавши інформацію рівень професійної підготовки та впровадження нових 

технологій у навчальний процес та про оптимізацію навчальних програм і навчальних 

планів, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 

2. Декану гуманітарного факультету доц. Д.М. Шевчуку взяти під особистий контроль 

процес доопрацювання навчального плану спеціальності «журналістика».  

3. Проф. П.М. Кралюку здійснити контроль за роботою над навчальними планами. Термін 

виконання до 28 лютого 2017 р. 

 

 

ІІІ. Ухвалення звіту з наукової роботи університету 

- Заслухавши звіт з наукової роботи університету проректора з навчально-наукової 

роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити звіт з наукової роботи університету за 2016 рік. 

 

 

ІV. Про роботу ІДЗДН у 2016/2017 н.р. 

- Заслухавши інформацію про роботу ІДЗДН у 2016/2017 н.р. директора Інституту доц. 

Г.С. Пастушок, висновки комісії, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Визнати роботу Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання у 2016/2017 

н.р. задовільною.  

2. З метою поліпшення якісного надання освітніх послуг ІДЗДН продовжувати розміщувати в 

ІС Moodle дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційні курси). 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, завідувачі кафедр 

Термін: постійно  

3. Провести анкетування з метою дослідження якості викладання і зворотного зв’язку 

викладачів і студентів в ІС Moodle, постійно здійснювати моніторинг якості викладання 

дисциплін для студентів ІДЗДН. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, Ю.А. Коцюк 

Термін: до 1 червня 2017 р. 

4. Відповідно до Порядку про роботу з боржниками НаУОА, директорові ІДЗДН та 

юрисконсульту університету здійснювати моніторинг внесення оплати студентами заочної 

форми навчання, які мають заборгованість за навчання. Не допускати випадків прострочення 

термінів позовної давності у роботі з боржниками. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, В.О. Волинчук 

Термін: постійно 
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5. Підготувати необхідні документи для ліцензування спеціальності «Богослов’я». 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, проф. Н.Г. Стоколос 

Термін: до 1 березня  2017  р. 

6. Розробити Положення й провести конкурс на найкращий електронний навчально-

дистанційний комплекс серед викладачів університету. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, А.В. Марченко 

Термін: до 1 вересня  2017  р. 

7. Продовжити використання технологій дистанційного зв’язку (Skype, Zoom) для забезпечення 

читання лекцій на заочному відділенні. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, викладачі 

Термін: постійно 

8. Для успішної реалізації дистанційного навчання формувати у студентів навички і вміння 

регулярної самостійної роботи в системі Moodle. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок, завідувачі кафедр 

Термін: постійно. 

9. Залучити нових слухачів для проведення дистанційних курсів довузівського навчання для 

потенційних абітурієнтів. 

Відп.: доц. Г.С. Пастушок,  

Термін: до 1 вересня  2017  р. 

10. Доручити проректорові проф. П.М. Кралюку вивчити питання щодо реорганізації Інституту 

Відп.: проф. П.М. Кралюк, доц. Г.С. Пастушок,  

Термін: до 1 березня  2017  р. 

 

 

V. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради 

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

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 


