
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  

27 червня 2019 року    м. Острог     № 12 

 

І. СЛУХАЛИ: Про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1) Затвердити протокол таємного голосування. 

1.2) Леся Миколаївна Коцюк відповідає посаді доцента кафедри англійської філології. 

1.3) Оксана Юріївна Юр’єва відповідає посаді доцента кафедри міжнародної мовної 

комунікації. 

1.4) Галина Борисівна Гандзілевська відповідає посаді професора кафедри психології та 

педагогіки. 

1.5) Лариса Володимирівна Засєкіна відповідає посаді професора кафедри психології та 

педагогіки на умовах неповного робочого часу. 

1.6) Ганна Валеріївна Охріменко відповідає посаді доцента кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності. Ганна Валеріївна Охріменко відповідає посаді завідувача кафедри 

документознавства та інформаційної діяльності. 

1.7) Віталій Петрович Яремчук відповідає посаді професора кафедри історії ім. 

М.П.Ковальського.  

1.8) Петро Михайлович Кулаковський відповідає посаді професора кафедри країнознавства.  

1.9) Віктор Борисович Атаманенко відповідає посаді доцента кафедри історії ім. 

М.П. Ковальського. 

1.10) Володимир Станіславович Марчук відповідає посаді доцента кафедри історії ім. 

М.П. Ковальського. 

1.11) Іван Геннадійович Шишкін відповідає посаді доцента кафедри країнознавства. 

1.12) Ірина Миколаївна Тимейчук відповідає посаді доцента кафедри міжнародних відносин. 

1.13) Анатолій Павлович Власюк відповідає посаді завідувача кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій. 

1.14) Михайло Володимирович Делявський відповідає посаді професора кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій на умовах неповного робочого 

часу.  

1.15) Ольга Іванівна Дем’янчук відповідає посаді доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту. 

1.16) Ігор Ростиславович Зубенко відповідає посаді доцента кафедри економіко-

математичного моделювання та інформаційних технологій. 

1.17) Тетяна Іванівна Галецька відповідає посаді доцента кафедри економічної теорії, 

менеджменту і маркетингу. 

1.18) Наталія Петрівна Топішко відповідає посаді доцента кафедри економічної теорії, 

менеджменту і маркетингу на умовах неповного робочого часу. 

1.19) Максим Вячеславович Карповець відповідає посаді декана гуманітарного факультету. 

1.20) Жанна Олександрівна Янковська відповідає посаді професора кафедри культурології та 

філософії.  

1.21) Оксана Анатоліївна Альошина відповідає посаді доцента кафедри релігієзнавства і 

теології. 

1.22) Оксана Ярославівна Пухонська відповідає посаді доцента кафедри української мови і 
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літератури на умовах неповного робочого часу. 

1.23) Олександра Андріївна Вісич відповідає посаді доцента кафедри української мови і 

літератури на умовах неповного робочого часу. 

1.24) Віталій Васильович Максимчук відповідає посаді доцента кафедри української мови і 

літератури. 

1.25) Роман Тарасович Шулик відповідає посаді доцента кафедри журналістики. 

1.26)  Олексій Миколайович Костюченко відповідає посаді доцента кафедри журналістики. 

1.27) Зоряна Валентинівна Годунок відповідає посаді доцента кафедри журналістики. Зоряна 

Валентинівна Годунок  на зайняття посади завідувача кафедри журналістики. 

1.28) Сергій Володимирович Штурхецький відповідає посаді доцента кафедри журналістики 

на умовах неповного робочого часу. 

1.29) Сергій Іванович Іщук відповідає посаді директора Навчально-наукового інституту права 

ім. І.Малиновського. 

1.30) Василь Олександрович Попелюшко відповідає посаді завідувача кафедри правосуддя та 

кримінально-правових дисциплін. 

1.31) Михайло Іванович Колос відповідає посаді доцента кафедри правосуддя та кримінально-

правових дисциплін. 

1.32) Тетяна Володимирівна Блащук відповідає посаді доцента кафедри цивільно-правових 

дисциплін. Тетяна Володимирівна Блащук відповідає посаді завідувача кафедри цивільно-

правових дисциплін. 

1.33) Ігор Іванович Сенчак відповідає посаді доцента кафедри державно-правових дисциплін. 

1.34) Роман Станіславович Мартинюк відповідає посаді доцента кафедри державно-правових 

дисциплін. 

1.35) Геннадій Володимирович Стадніков відповідає посаді старшого викладача кафедри 

фізичного виховання.  

1.36) Валерій Андрійович Ящук відповідає посаді старшого викладача кафедри фізичного 

виховання. 

1.37) Олександр Іванович Іванів відповідає посаді старшого викладача кафедри фізичного 

виховання. 

1.38) Сергій Петрович Білюк відповідає посаді викладача кафедри фізичного виховання.  

1.39) Олександр Сергійович Марченко відповідає посаді викладача кафедри фізичного 

виховання. 

1.40) Конкурс не відбувся на посади: завідувач кафедри релігієзнавства і теології, завідувач 

кафедри теорії та історії держави і права, завідувач кафедри індоєвропейських мов, завідувач 

кафедри психології та педагогіки, завідувач кафедри фізичного виховання. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про роботу Навчально-методичної ради за 2018/2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Вченої ради НаУОА на 2019/2020 н.р..  

УХВАЛИЛИ: Затвердити план роботи Вченої ради на 2019/2020 н.р.. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Затвердження проекту кошторису видатків загального і спеціального 

фондів НаУОА на 2019 р. Ухвалення фінансового плану НаУОА на 2020 р.. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити кошторис на 2019 р. Перенести розгляд питання про фінансовий план 

на 2020 р. на наступне засідання Вченої ради. 
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V. СЛУХАЛИ: Аналіз результатів сесії за ІІ семестр та захисту магістерських робіт 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд питання про аналіз сесії на ІІ семестр та захисту магістерських 

робіт на наступне засідання Вченої ради. 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів 

України, Президента України, Верховної Ради України, імені М.Грушевського відповідно 

до виділених квот на І семестр 2019/2020 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: декани факультетів та директор інституту 

УХВАЛИЛИ: Погодити наступні кандидатури:  

1. на призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Тетяні 

Петрівні Блажієвській (1 курс, факультет політико-інформаційного менеджменту).  

2. на призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Ірині 

Вікторівні Білокінь (3 курс, гуманітарний факультет).  

3. на призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради України Юлії Сергіївні 

Шелестюк (2 курс, Навчально-науковий інститут права імені І. Малиновського).  

4. на призначення іменної академічної стипендії Президента України Альоні Сергіївні 

Стригуль (3 курс, факультет міжнародних відносин). 

5. на призначення іменної академічної стипендії Президента України Ілоні Анатоліївні 

Феактістовій (3 курс, факультет романо-германських мов).  

6. на призначення іменної академічної стипендії імені М. Грушевського Зоряні Іванівні 

Любас (2 курс, економічний факультет). 

 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

  

 
Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  

Національного університету  

«Острозька академія»    (підпис)   П. КРАЛЮК  

 

 

 

Вчений секретар     (підпис)   І. ШОСТАК  

 

Вчений секретар         І. ШОСТАК  

 

 

 


