
 

ВИТЯГ 

із протоколу № 13 засідання Вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

31 травня 2018 року 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про стан викладання вибіркових дисциплін в університеті 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про стан викладання вибіркових дисциплін в університеті взяти до відома. 

2. З метою забезпечення студентам можливості своєчасного та повного ознайомлення зі 

змістом дисципліни, що пропонується кафедрами на вибір, необхідно: 

1) передбачити обов’язкову підготовку викладачами кафедр опису кожної дисципліни; 

2) забезпечити розміщення цих описів у системі Moodle та на офіційному сайті НаУОА; 

3) рекомендувати кафедрам/викладачам проводити студентам презентації вибіркових 

дисциплін/спеціалізацій/блоків; 

4) внести відповідні зміни в Методичні рекомендації щодо проведення запису на вибіркові 

дисципліни. 

Термін: серпень-вересень 2018 р. 

Відповідальні: В.О. Криловець,  

декани/директор інституту, завідувачі кафедр 

3. З метою забезпечення якісного моніторингу процесу викладання вибіркових дисциплін 

Навчально-методичному відділу забезпечити формування загальноуніверситетського 

переліку обраних дисциплін після завершення процедури запису на прослуховування 

вибіркових дисциплін. 

Термін: щороку, травень. 

Відповідальні: В.О. Криловець 

4. Забезпечити можливість дистанційного (електронного) запису на вибіркові дисципліни. 

Термін: листопад 2018 р. 

Відповідальні: Ю.А. Коцюк 

5. Заслуховувати на засіданнях кафедр питання якості викладання вибіркових дисциплін у 

межах ОПП. 

Термін: постійно 

Відповідальні: декани/директор інституту, завідувачі кафедр 

6. Розробити та затвердити критерії для аналізу якості викладання вибіркових дисциплін. 

Термін: червень 2018 р. 

Відповідальні: В.О. Волинчук, В.О. Криловець, завідувачі кафедр 

7. Розширити варіативну частину блоку дисциплін вільного вибору і дати можливість 

студентам записуватися з різних факультетів 

Термін: 2018/2019 н. р. 

Відповідальні: В.О. Волинчук 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті 

романо-германських мов  
УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати рівень викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті романо-

германських мов задовільним.  

2. Упорядкувати курси в системі Moodle відповідно до рекомендованих стандартів 

Відповідальні:зав. кафедр, викладачі факультету РГМ 

Термін: вересень 2018 р. 
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3.Відредагувати розміщені в системі Moodle тексти лекцій.  

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі факультету РГМ 

Термін: вересень 2018р. 

4. Постійно впроваджувати нові технології інтерактивного навчання 

Відповідальні: декан, зав. кафедр факультету РГМ 

Термін: постійно 

5. Збільшити можливості реалізації студентами вільного вибору професійно-орієнтованих 

предметів 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи,  

декан, зав. кафедр факультету РГМ 

Термін: упродовж 2018/2019 н. р. 

6. Постійно оновлювати літературу ресурсного центру, враховуючи сучасні тенденції розвитку 

культури, науки і освіти 

Відповідальні: директор Наукової бібліотеки НаУОА,  

зав. кафедр факультету РГМ 

Термін: упродовж 2018/2019 н. р. 

7. Вивчити кафедрами потребу оновлення методичних рекомендацій для вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін. 

Відповідальні: зав. кафедр, викладачі факультету РГМ 

Термін: жовтень 2018 р. 

8. Розглянути можливість збільшення годин на вивчення дисциплін «Усний переклад», 

«Практична фонетика», «Практична граматика». 

Відповідальні: гаранти ОПП, зав. кафедр факультету РГМ 

Термін: вересень 2018 р.  

9. З метою підвищення показників якісного складу викладачів, що забезпечують читання 

професійно-орієнтованих дисциплін, активізувати підготовку до захисту кандидатських 

дисертацій таким викладачам як К.В. Сімак, В.О. Бобков, О.М. Захарчук, Т.І. Мосійчук. 

Активізувати завершення роботи над докторською дисертацією доц. І.В. Ковальчук. 

Відповідальні: декан, зав. кафедр,  

викладачі факультету РГМ 

Термін: вересень 2019 р. 

10. Активізувати виконання вимог на отримання вченого звання доцента таким викладачам як 

О.О. Белявська, І.В. П’янковська, В.Л. Поліщук.  

Відповідальні: декан, викладачі факультету РГМ 

Термін: травень 2019 р. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Звіт за рік діяльності помічника ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти. Про реалізацію стратегічного плану розвитку університету 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіт за рік діяльності помічника ректора зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії про 

підготовку до прийому абітурієнтів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 
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V. СЛУХАЛИ: Схвалення економічно-обгрунтованих норм навчального навантаження 

для викладачів університету. Затвердження відповідно до нормативів кількості штатних 

одиниць науково-педагогічного персоналу в цілому по університету в розрізі кафедр на 

2018/2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити норми навчального навантаження для викладачів університету. 

2. Затвердити нормативи кількості штатних одиниць науково-педагогічного персоналу в 

цілому по університету в розрізі кафедр на 2018/2019 н.р. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх учених рад 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

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

 

Вчений секретар:        доц. І.В. Шостак  

 


