
 

ВИТЯГ 

із протоколу № 10 засідання Вченої ради  

Національного університету «Острозька академія»  

від 21 лютого 2018 року 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про обрання голови Вченої ради 

УХВАЛИЛИ: 

- Затвердити результати голосування щодо обрання головою Вченої ради НаУОА проф. 

Петра Михайловича Кралюка. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про стан викладання інформатики як загальноуніверситетської дисципліни 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт декана економічного факультету доц. Л.В. Козак взяти до уваги. 

2. Запропоновані зміни до структури навчальних планів до спеціальностей (п.4) викласти у 

наступній редакції: “Курс “Основи інформатики та обчислювальної техніки” замінюється на 

“Сучасні інформаційні технології” (8 кр./120 ауд. год.), що включатиме модулі “Основи 

інформатики та ОТ”, “Робота з пакетом Adobe” та “Захист інформації” для всіх спеціальностей, 

окрім спеціальностей 051 Економіка та 122 Комп’ютерні науки“.  

Термін: до 15 березня 2018 року. 

Відп.: Власюк А.П., Криловець В.О. 

3. Кафедрі ЕММІТ привести навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни “Сучасні 

інформаційні технології” у відповідності до вимог окремих спеціальностей.  

Термін: до 1 квітня 2018 року. 

Відп.: Зав.кафедри ЕММІТ та викладачі 

4. Навчально-методичному відділу та деканам факультету сформувати ефективні потоки для 

вивчення дисципліни “Сучасні інформаційні технології”. 

Термін: до 1 квітня 2018 року. 

Відп.: Криловець В.О., декани факультетів,  

директор Інституту права ім. Малиновського 

5. Дослідити потребу щодо запровадження в навчальні програми для окремих спеціальностей 

дисциплін з вивчення сучасних мобільних сервісів та додатків 

Термін: до 1 квітня 2018 року. 

Відп.: декани факультетів, директор Інституту права ім. Малиновського 

6. Дослідити можливість придбання програмного пакету Adobe для забезпечення якісного 

викладання дисципліни «Сучасні інформаційні технології». 

Термін: до 1 червня 2018 року. 

Відп.: Зубенко І.Р., Марченко А.В. 

7. Модернізувати (замінити) конфігурації системних блоків у комп’ютерній аудиторії №21 та №32 

у зв’язку з моральним застарінням даної техніки та неможливістю в повному обсязі виконувати 

поставлені задачі відповідно до робочих навчальних планів ряду дисциплін. 

Термін: упродовж 2018 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

8. Для забезпечення дотримання ліцензійних умов щодо підготовки фахівців зі спеціальності 

“Комп’ютерні науки” створити комп’ютерні лабораторії, обладнані сучасним апаратним та 

програмним забезпеченням. 

Термін: до початку нового навчального року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.П. Власюк, А.В. Марченко 
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ІІІ. СЛУХАЛИ: Про стан викладання англійської мови як загальноуніверситетської 

дисципліни 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати стан викладання англійської мови як загальноуніверситетської дисципліни задовільним. 

2. Привести навчальні плани на всіх спеціальностях, де англійська мова не є кваліфікацією або її 

частиною, у відповідність до Концепції викладання англійської мови. 

Термін виконання: березень 2018, 

Відп.: декани факультетів та директор Інституту права 

3. Застосувати інноваційні технології у сфері вивчення іноземних мов у процесі викладання 

англійської мови як загальноуніверситетської. 

Термін виконання: травень 2018 р., 

Відп.: завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації,  

викладачі кафедри, викладачі англійської мови  

Інституту права ім. І. Малиновського  

4. Збільшити кількість дисциплін, що викладаються англійською мовою, на старших курсах всіх 

факультетів НаУОА та в Інституті права ім. І. Малиновського з метою мотивування студентів до 

вивчення англійської мови та формування фахових компетентностей. 

Термін виконання: протягом 2018/2019 н.р., 

Відп.: декани факультетів та директор Інституту права 

5. Стимулювати викладачів фахових дисциплін рекомендувати студентам англомовну фахову 

літературу до курсів, що викладаються.  

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та  

директор Інституту права, завідувачі кафедр, викладачі 

6. Застосовувати спільні студентські навчальні та наукові проекти за участю викладачів фахових 

дисциплін та англійської мови. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та  

директор Інституту права, завідувачі кафедр, викладачі 

7. Розглянути можливість використання у навчальному процесі викладачами фахових дисциплін, 

що викладаються українською мовою, у співпраці з викладачами англійської мови виконання 

частини письмових завдань англійською (застосування елементів Academic Writing).  

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та  

директор Інституту права, завідувачі кафедр, викладачі 

8. Активніше залучати до викладання носіїв мови. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та директор Інституту права, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

9. Вивчити можливість викладання англійської мови на магістеріумі всіх спеціальностей з метою 

підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та директор Інституту права. 

10. Розглянути можливість додаткової мотивації викладачів, що викладають фахові дисципліни 

англійською та іншими європейськими мовами. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани факультетів та директор Інституту права. 

11. Викладачам англійської мови за професійним спрямуванням активізувати співпрацю з 

випусковими кафедрами з метою вдосконалення формування в процесі викладання фахових 

лінгвістичних компетенцій студентів. 

Термін виконання: постійно, 
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Відп.: декани факультетів та директор Інституту права, 

завідувачі кафедр, викладачі. 

 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про науково-дослідну роботу на факультеті міжнародних відносин 

УХВАЛИЛИ: 

1. Науково-дослідну роботу на факультеті міжнародних відносин визнати задовільною. 

2. Активізувати публікації наукових статей у фахових виданнях аспірантами II та III року 

навчання.  

Термін: до 31 грудня 2018. 

Відп.: зав. кафедр., аспіранти 

3. Завершити підготовку до захисту докторських дисертацій на кафедрі історії.  

Термін: до 31 грудня 2018. 

Відп.: зав. кафедри історії, викладачі 

4. Провідним науково-педагогічним працівникам прийняти участь у щорічному конкурсі НДР, 

що виконуються за рахунок державного бюджету. 

Термін: постійно. 

Відп.: декан, зав. кафедр. 

5. Збільшити кількість статей у рецензованих наукових журналах, зокрема й тих, що індексуються 

в SCOPUS та Web of Science. 

Термін: постійно. 

Відп.: декан, зав. кафедр. 

6. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових проектах та 

міжнародних наукових конференціях за напрямами наукової роботи кафедр. 

Термін: постійно. 

Відп.: декан, зав. кафедр. 

7. Сприяти вступу талановитих випускників факультету до аспірантури. 

Термін: постійно. 

Відп.: декан, зав. кафедр. 

8. Провідним науково-педагогічним працівникам факультету оновити профілі в Google Scholar та 

створити профілі ORCID. 

Термін: постійно. 

Відп.: декан, зав. кафедр. 

9. Підготувати документи на відкриття спеціалізованої вченої ради у Національному університеті 

«Острозька академія», з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія 

України. 

Термін: до кінця 2017/2018 н.р. 

Відп.: декан, голова спеціалізованої вченої ради. 

 

 

 

 

V. СЛУХАЛИ: Ухвалення фінансового звіту за 2017 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити фінансовий звіт за 2017 рік. 
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VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про підготовку до Днів науки в НаУОА 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про діяльність Братства спудеїв НаУОА 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередньої Вченої ради 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради НаУОА:      проф. І.Д. Пасічник  

 

Вчений секретар:        доц. І.В. Шостак  

 


