
ВИТЯГ 

із протоколу № 4 засідання Вченої ради  

Національного університету «Острозька академія»  

29 листопада 2018 року 

 

І. СЛУХАЛИ: Звіти докторантів про стан написання дисертаційного дослідження. Звіти 

аспірантів останнього року навчання про стан написання дисертаційного дослідження. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити звіти таких докторантів: Світлана Василівна Филипчук, Уляна Ігорівна Нікітчук.  

3. Затвердити звіти таких аспірантів: Ольга Анатоліївна Шляхова (Зелінська), Сергій Олегович 

Власюк, Богдан Іванович Войтов, Наталія Володимирівна Голодюк (Кулініч), Марія 

Юріївна Воронова, Світлана Сергіївна Годжал, Ілона Миколаївна Сіліванова. 

4. Перенести розгляд звітів на наступну Вчену раду таких аспірантів: Ліана Леонідівна 

Вінічук, Василь Миколайович Махлюк, Андрій Юрійович Сухих.   

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів про стан написання дисертаційних досліджень, перенесені 

із минулої Вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Схвалити звіти таких аспірантів: Володимир Андрійович Савчук,  Богдан Павлович 

Ткачук, Віта Віталіївна Левчук, Світлана Олександрівна Рижик, Володимир 

Миколайович Жигайло, Іван Якович Личик, Василь Віталійович Гончарук, Назар 

Олександрович Костюк, Олександр Володимирович Цісар, Людмила Сергіївна 

Кучинська, Володимир Олегович Витюк. 

3. Прийняти до уваги інформацію наукового керівника доц. Андрія Івановича Смирнова 

(аспірант Андрій Вікторович Брижук) про стан написання дисертаційного дослідження та 

затвердити звіт аспіранта. 

4. Перенести розгляд звітів таких аспірантів на наступне засідання Вченої ради: Андрій 

Андрійович Левчук, Микола Миколайович Царик. 

 

 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Стан дослідження спадщини Острозької академії визнати задовільним. 

2. Активізувати популяризацію діяльності відродженої Острозької академії у зв’язку із 

відзначенням 25-літнього ювілею. 

Відп.: А.А. Хеленюк, зав.кафедрами,  

М.В. Нечипорук, декани, директор інституту 

Термін: упродовж навчального року 

3. Провести наукову конференцію з нагоди 90-ліття проф. М.П. Ковальського. 

Відп.: проф. В.В. Трофимович 

Термін: березень 2019 р. 

4. Завершити підготовку та опублікувати наукові видання, присвячені 90-літньому ювілею 

проф. М.П. Ковальського: Мельник О. «наукова, освітянська та громадська діяльність 

Миколи Ковальського (1929-2006)»; Ковальський М. «Нариси про острозьких освітян ХХ 

ст.» (упорядник М.Б. Близняк); «Джерела з історії України XVI-XVII ст.» (упорядник 

В.Б. Атаманенко). 

Відп.: проф. В.В. Трофимович,  

доц. М.Б. Близняк, доц. В.Б. Атаманенко 

Термін: до 1 лютого 2019 р. 

5. Збільшити кількість студентських наукових робіт з Острогіани. 
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Відп.: зав.кафедрами 

Термін: упродовж навчального року 

6. Збільшити кількість наукових публікацій викладачів з тематики Острогіани, у т.ч. 

іноземними мовами у виданнях, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS, WoS. 

Відп.: І.Тесленко, зав.кафедрами 

Термін: упродовж навчального року 

7. Розглянути можливість розширити асортимент та збільшити обсяг сувенірної брендової 

продукції НаУОА. 

Відп.: А.А. Хеленюк, М.В. Нечипорук, 

Термін: упродовж навчального року 

8. Продовжити працю над розширенням форм роботи музею історії НаУОА. 

Відп.: А.А. Хеленюк 

Термін: упродовж навчального року 

9. Активізувати роботу над просуванням наукового журналу «Острозька давнина» до 

міжнародних наукометричних баз даних. 

Відп.:  І.Тесленко, доц. О.Р. Кривицька 

Термін: упродовж навчального року 

10. Вивчити можливість видання напрацювань Центру вивчення спадщини князів Острозьких 

іноземними мовами. 

Відп.: І.Тесленко 

Термін: упродовж навчального року 

11. Розглянути можливість збільшення експозиційних площ музею історії НаУОА. 

Відп.: А.А. Хеленюк 

Термін: до жовтня 2019 р. 

12. Вивчити можливість щодо організації виставок з історії Острозької академії, князів 

острозьких поза межами НаУОА. 

Відп.: А.А. Хеленюк 

Термін: до червня 2019 р. 

13. Працювати над залученням коштів на дослідження та популяризацію спадщини Острозької 

академії шляхом опрацювання держбюджетних тем та міжнародних грантових проектів. 

Відп.: А.А. Хеленюк, І.Тесленко, зав.кафедрами, 

Термін: до квітня 2019 р. 

14. Вивчити питання підготовки енциклопедичного видання «Острозька академія». 

Відп.: проф. П.М. Кралюк 

Термін: грудень 2018 р. 

15. Розглянути можливість підготовки ювілейного видання з нагоди 25-ліття НаУОА 

Відп.: проф. П.М. Шевчук, зав.кафедрами 

Термін: грудень 2018 р. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про стан викладання іноземних мов на факультеті міжнародних відносин 

та в Навчально-науковому інституті права ім. І. Малиновського 

УХВАЛИЛИ: 

1. Стан викладання іноземних мов на факультеті міжнародних відносин та у Навчально-

науковому інституті права ім. І. Малиновського визнати задовільним. 

2. Упорядкувати навчальні плани спеціальності Право відповідно до наявної Концепції 

викладання англійської мови для немовних спеціальностей в НаУОА (назви дисциплін та 

години на різних курсах). 

Відп.: зав.кафедрами інституту права 

Термін: березень 2019 р. 

3. Щороку проводити зрізи з метою виявлення рівня володіння англійською мовою і 

подальшим формуванням рівневих груп з вивчення мови. 
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Відп.: директор інституту права 

Термін: вересень 2019 р. 

4. Розробити відповідні робочі програми із врахуванням наявності різних рівневих груп з 

вивчення мови. 

Відп.: зав.кафедрами факультету міжнародних відносин та інституту права 

Термін: лютий 2019 р. 

5. Залучати до викладання англійської мови носіїв мови. 

Відп.: зав.кафедрами інституту права 

Термін: постійно 

6. Вивчити можливість викладання англійською мовою професійно-орієнтованих дисциплін. 

Відп.: зав.кафедрами факультету міжнародних відносин та інституту права 

Термін: вересень 2019 р. 

7. З метою удосконалення фахової компетенції рекомендувати викладачам англійської мови 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського брати участь у методичних 

семінарах, які проводяться факультетом романо-германських мов, а також запрошувати 

фахівців на свої відкриті заняття. 

Відп.: зав.кафедрами інституту права 

Термін: упродовж навчального року 

8. Стимулювати викладачів іноземної мови та інших викладачів спеціальностей 

використовувати фахову іншомовну літературу до курсів та для написання наукових робіт. 

Відп.: зав.кафедрами факультету міжнародних відносин та інституту права 

Термін: постійно 

9. Впровадити практику внутрішнього аудиту викладання іноземних мов. 

Відп.: зав.кафедрами інституту права 

Термін: упродовж навчального року 

 

 

V. СЛУХАЛИ: Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в університеті 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

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 


