
 

ВИТЯГ 

із протоколу № 11 засідання Вченої ради  

Національного університету «Острозька академія»  

від 29 березня 2018 року 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про стан дослідження та популяризації спадщини Острозької академії 

УХВАЛИЛИ: 

1. Стан дослідження та популяризації спадщини Острозької академії визнати задовільним. 

2. Активізувати написання студентських наукових робіт з Острогіани. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

Термін: упродовж навчального року 

3. Опублікувати наукові видання, присвячені 90-літньому ювілею проф. М.П. Ковальського: 

- Мельник О. Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи Ковальського (1929-

2006) (12 авт. аркушів), 

- Ковальський М. Нариси про острозьких освітян ХХ ст. (упорядник М. Близняк) (8 авт. 

аркушів) 

Відповідальні: проф. В.В. Трофимович, 

доц. М.Б. Близняк 

Термін: до лютого 2019 р. 

4. Вивчити можливість збільшення обсягу інформаційної продукції (буклетів, роздаткових 

матеріалів, сувенірів та ін.), присвяченої тематиці Острогіани. 

Відповідальні: А.А. Хеленюк, А.В. Марченко 

Термін: до червня 2018 р. 

5. Додати до сайту Музею історичної пам’яті НаУОА інформацію англійською мовою. 

Відповідальні: А.А. Хеленюк 

Термін: до червня 2018 р. 

6. Зареєструвати збірник «Острозька давнина» як періодичне видання із ISSN та розглянути 

можливість включення до наукометричних баз. 

Відповідальні: І.А. Тесленко, О.Р. Кривицька 

Термін: до вересня 2018 р. 

7. Розглянути можливість публікації напрацювань Центру вивчення спадщини князів 

Острозьких англійською мовою. 

Відповідальні: І.А. Тесленко 

Термін: до грудня 2018 р. 

8. Підготувати й опублікувати статті з тематики Острогіани у рецензованих періодичних 

виданнях і тих, що внесені до баз даних SCOPUS та Web of Science. 

Відповідальні: І.А. Тесленко,  

А.А. Хеленюк, проф. В.В. Трофимович 

Термін: до грудня 2018 р. 

9. Розглянути можливість перенесення експозиції «Трипілля» в інші приміщення з метою 

вивільнення додаткового місця у «Мистецькій галереї» (підвали перед входом до крипт, або 

великий зал бібліотеки). 

Відповідальні: А.А. Хеленюк, М.М. Бендюк 

Термін: до червня 2018 р. 

10. Взяти участь у конкурсі держбюджетних тем та інших грантових проектів, запропонувавши 

на розгляд тематику Острогіани. 

Відповідальні: І.А. Тесленко, декани 

Термін: до липня 2018 р. 
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11. Створити робочу групу по підготовці енциклопедичного видання «Острозька академія» у 

складі В.Бондарчука, М.Бендюка, А.Брижука, М.Близняка. 

Відповідальні: А.А. Хеленюк, проф. В.В. Трофимович 

Термін: до 15.04.2018 р. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу кафедри фізичного виховання. 

УХВАЛИЛИ: 

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

2. Активізувати участь викладачів кафедри у всеукраїнських конференціях та міжвузівських 

семінарах. 

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі  

Термін: до грудня 2018 р. 

3. Спланувати роботу кафедри фізичного виховання на виконання спільних проектів з 

кафедрою громадського здоров’я, у т.ч. спільні конференції. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, 

завідувач кафедри фізичного виховання, викладачі 

завідувач кафедри громадського здоров’я, викладачі 

Термін: до кінця 2017/18 н.р. 

4. Викладачам кафедри Г.В. Стаднікову, В.А. Ящуку, О.І. Іваніву пройти курси з підвищення 

кваліфікації. 

Відповідальні: завідувач кафедри фізичного виховання,  

Г.В. Стадніков, В.А. Ящук, О.І. Іванів 

                Термін: 2018/2019 н.р. 

5. Підвищити ефективність роботи кафедри засобами створення загальнооздоровчих секцій та 

додаткових індивідуальних занять спортом. 

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін: до вересня 2018 р. 

6. Активізувати роботу над позанавчальними спортивними або факультативними заняттями 

серед студентів старших курсів та викладачів.  

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін: упродовж року 

7. Слідкувати за своєчасним оновленням інформації сайту та груп у соціальних мережах за 

інтересами з видів спорту, розмістити навчальні програми з фізичного виховання на сайті 

кафедри. 

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін: постійно 

8. З метою популяризації здорового способу життя запровадити читання науково-популярних 

лекцій для студентів.  

Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін: упродовж року 

9. Викладачам кафедри розробити методичні рекомендації з основних технічних елементів та 

правил гри для студентів навчальних спортивних секцій. 

 Відповідальні: завідувач кафедри, викладачі 

Термін: до вересня 2018 р. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про стан та перспективи видавничої діяльності в університеті. 

УХВАЛИЛИ: Враховуючи відрядження керівника Редакційно-видавничого відділу Р.В. 

Свинарчука перенести розгляд питання на наступну Вчену раду. 
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ІV. СЛУХАЛИ: Інформація про стан підготовки до захисту докторських та кандидатських 

дисертацій 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

V. СЛУХАЛИ: Про науково-дослідну роботу на гуманітарному факультеті 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати рівень організації науково-дослідної роботи на гуманітарному факультеті 

задовільним.  

2. Активізувати роботу на гуманітарному факультеті щодо публікації статей у журналах, що 

індексуються у наукометричних базах даних SCOPUS/Web of Science та Index Copernicus з 

метою виконання критеріїв щодо статусу національного.  

Відповідальні: М.В. Карповець,  

заступники головних редакторів наукових видань 

Термін: вересень 2018 року 

3. Активізувати роботу щодо приведення наукового журналу «Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія» серія «Філософія» та серія «Релігієзнавство» до вимог 

нового порядку формування переліку наукових фахових видань (категорія «Б») та 

просування журналу до наукометричної бази даних Index Copernicus. 

Відповідальні: М.В. Карповець,  

проф. М.О. Зайцев, проф. Н.Г. Стоколос  

Термін: до грудня 2018 р. 

4. Продовжити роботу гуманітарного факультету щодо залучення коштів по госпдоговірних 

темах та грантових проектах.  

Відповідальні: М.В. Карповець, завідувачі кафедр факультету  

Термін: до вересня 2018 року 

5. Активізувати роботу щодо подання наукових проектів на фінансування за рахунок коштів 

державного бюджету, особливо в частині НДР для молодих учених.  

Відповідальні: М.В. Карповець,  

Термін: до вересня 2018 року 

6. Активізувати роботу кафедр гуманітарного факультету щодо участі студентів у конкурсі 

студентських наукових робіт «Завтра.UA», конкурсах та олімпіадах МОН. 

Відповідальні: М.В. Карповець,  

завідувачі кафедр факультету, голова студентської ради 

Термін: постійно  

7. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників кафедр 

гуманітарного факультету в частині отримання вчених звань. Завершити написання 

кандидатської дисертацій викладачу Р.А. Криловцю.  

Відповідальні: М.В. Карповець,  

завідувачі кафедр факультету  

Термін: до кінця дії контрактів  

8. Кафедрі української мови і літератури розробити концепцію історії української літератури. 

Відповідальні: М.В. Карповець,  

проф. І.М. Хом’як  

Термін: до грудня 2018 року 

9. Активізувати роботу гуманітарного факультету щодо стажування викладачів у зарубіжних 

вищих навчальних закладах/наукових установах з терміном не менше ніж 3 місяці.  

Відповідальні: М.В. Карповець,  

завідувачі кафедр факультету  

Термін: до грудня 2018 року  



4 

 

10. Активізувати науково-дослідну співпрацю із зарубіжними університетами з метою 

написання спільних колективних монографій та участі у підготовці спільних міжнародних 

конференцій. 

Відповідальні: М.В. Карповець,  

завідувачі кафедр факультету  

Термін: упродовж навчального року  

11. Розширити участь гуманітарного факультету в програмах академічної мобільності Erasmus+.  

Відповідальні: М.В. Карповець,  

завідувачі кафедр факультету  

Термін: упродовж навчального року 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради НаУОА:      проф. П.М. Кралюк  

 

Вчений секретар:        доц. І.В. Шостак  

 


