
УХВАЛА  

засідання вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

29 березня 2017 року         № 11 

 

1. Звіт про роботу кафедри фізкультури. 

- Заслухавши інформацію про роботу кафедри фізичного виховання Г.В. Стаднікова, 

інформацію проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт Г.В. Стаднікова про роботу кафедри фізичного виховання взяти до уваги. 

2. З метою покращення кадрового забезпечення активізувати роботу над завершенням 

кандидатської дисертації викладача кафедри фізичного виховання  Б.В.Устенка  

Відповідальні: завідувач кафедри, викладач Б.В.Устенко  

Термін виконання: 2017/18 навчальний рік 

3. З метою підвищення ефективності навчального процесу розробити систему заохочення 

студентів до регулярних занять з фізичної культури (проведення курсів підготовки 

інструкторів та суддів з видів спорту, впровадити у навчальний процес сертифікатну 

програму з фітнесу) 

Відповідальний: завідувач кафедри, викладачі 

Термін виконання: 2016/17 навчальний рік 

4. Підготувати збірну команду НаУОА  до участі в кубку та першості області з футболу. 

Відповідальний:  викладач О.С.Марченко  

                                                                                         Термін виконання: упродовж року 

5. Посилити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді спортивних шкіл, спортивних 

клубів, команд  організацію турнірів, товариських зустрічей. 

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін виконання: упродовж року 

6. Підвищити ефективність роботи спортивного клубу НаУОА шляхом  створення додаткових 

загальнооздоровчих секцій та індивідуальних занять з фізичної культури за бажанням 

студентів.  

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін виконання: упродовж року 

7. З метою популяризації здорового способу життя серед викладачів та працівників НаУОА 

провести спартакіаду з видів спорту: міні-футболу волейболу, настільного тенісу, шахів. 

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін виконання: упродовж року 

8. Впровадити інноваційні технології організації навчання та виховної роботи засобами 

інтернет-ресурсів, створення сайту та груп в соціальних мережах за інтересами з видів 

спорту.  

      Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін виконання: упродовж року 

 

 

2. Стан видавничої діяльності в університеті. Про роботу Видавничої ради НаУОА 

- Заслухавши інформацію про стан видавничої діяльності в університеті голови Видавничої 

ради проф. П.М. Кралюка та керівника Редакційно-видавничого відділу Р.В. Свинарчука, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати стан видавничої діяльності в університеті задовільним. 

2. Розмістити на сайті університету інформацію про Редакційно-видавничий відділ 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 червня 2017 р. 
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3. Затвердити плани видавничої діяльності Національного університету «Острозька академія» 

на 2017-2018 рр. 

Відповідальні: проф. П.М. Кралюк, начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 серпня 2017 р. 

4. Запровадити електронну форму подачі заявок на послуги Редакційно-видавничого відділу 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук 

Термін: до 1 вересня 2017 р. 

5. Подати пропозиції щодо організації електронних видань в НаУОА 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

Термін: до 1 вересня 2017 р. 

6. Вивчити можливості щодо комерціалізації видавничої продукції та електронних видань 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук  

Термін: до 1 вересня 2017 р. 

7. Вивчити питання про можливість організації книжкового форуму на базі НаУОА 

Відповідальні: начальник РВВ Р.В. Свинарчук,  

Директор Наукової бібліотеки доц. Ю.А. Коцюк 

Термін: до 1 вересня 2017 р. 

 

 

3. Звіт про стан дослідження та популяризації спадщини Острозької академії 

- Заслухавши інформацію директора музею історії НаУОА А.А. Хеленюк та комісії, 

обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

4. Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на гуманітарному факультеті 

- Заслухавши інформацію про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на 

гуманітарному факультеті декана факультету доц. Д.М. Шевчука, звіт комісії у складі 

доц. І.В. Ковальчук, проф. В.М. Жуковського, В.О. Криловець, обговоривши питання, 

вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт декана гуманітарного факультету взяти до уваги. 

2. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін на гуманітарному 

факультеті задовільним. 

3. Активізувати роботу викладачів гуманітарного факультету щодо викладання професійно-

орієнтованих дисциплін англійською мовою. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

завідувачі кафедр проф. М.О. Зайцев,  

проф. І.М. Хом’як, проф. Н.Г. Стоколос, проф. Л.В. Супрун  

Термін: до 1 вересня 2017 року 

4. Залучити до викладання фахових дисциплін та спеціалізацій, а також реалізації 

сертифікатних програм викладачів-практиків (спеціальностей журналістика, 

культурологія)  

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

зав. кафедр проф. М.О. Зайцев, проф. Л.В. Супрун 

Термін: постійно  

5. Налагодити співпрацю із потенційними роботодавцями щодо можливостей проходження 

стажувань і практик студентами гуманітарного факультету. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

зав. кафедр проф. М.О. Зайцев,  

проф. І.М. Хом’як, проф. Н.Г. Стоколос, проф. Л.В. Супрун 

Термін: упродовж навчального року 
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6. Переглянути форми проходження практики студентів-магістрів спеціальностей 

журналістика, розширити бази практик 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

зав. кафедри проф. Л.В. Супрун  

Термін: до 1 вересня 2017 р. 

7. З метою покращення якісного складу активізувати захисти кандидатських дисертацій 

Р.А. Криловця, В.М. Назарук Інтенсифікувати роботу над докторськими дисертаціями В.В. 

Максимчука, М.В. Карповця, подати до захисту докторську дисертацію М.М. Якубовича. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  зав. кафедр 

Термін: упродовж навчального року 

8. Розширити спектр спеціалізацій магістрів спеціальності журналістика, українська мова та 

література. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

зав. кафедр проф. М.О. Зайцев,  

проф. І.М. Хом’як, проф. Л.В. Супрун  

Термін: упродовж навчального року 

9. Розробити підручники, навчальні посібники з української мови та літератури, кібер-

культури. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

зав. кафедр проф. М.О. Зайцев, проф. І.М. Хом’як 

Термін: упродовж навчального року 

10. Постійно здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

на гуманітарному факультеті. Забезпечити оцінку студентами якості викладання дисциплін 

за допомогою засобів навчальної платформи MOODLE. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

завідувачі кафедр проф. М.О. Зайцев,  

проф. І.М. Хом’як, проф. Н.Г. Стоколос, проф. Л.В. Супрун  

Термін: упродовж навчального року 

11. Активізувати участь студентів у Всеукраїнських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

завідувачі кафедр проф. М.О. Зайцев,  

проф. І.М. Хом’як, проф. Н.Г. Стоколос, проф. Л.В. Супрун  

Термін: упродовж навчального року 

12. Для кафедри української мови та літератури підготувати підручник для школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та літератури. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

завідувач кафедри проф. І.М. Хом’як, викладачі  

Термін: упродовж навчального року 

13. Вивчити фахово-професійну підготовку викладачів кафедри журналістики з метою 

залучення до викладання професійно-орієнтованих дисциплін викладачів-практиків. 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

завідувач кафедри проф. Л.В. Супрун  

Термін: упродовж навчального року 

14. Вивчити питання про переведення викладачів зарубіжної літератури із кафедри 

журналістики та факультету романо-германських мов на кафедру української мови та 

літератури 

Відповідальні: доц. Д.М. Шевчук,  

доц. І.В. Ковальчук, проф. І.М. Хом’як,  

Термін: до кінця навчального року 
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5. Інформація про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій 

- Заслухавши інформацію проректора із навчально-наукової роботи проф. 

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

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

6. Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

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

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 


