
ВИТЯГ 

із протоколу № 8 засідання Вченої ради  

Національного університету «Острозька академія»  

27 лютого 2019 року 
 

 

І. СЛУХАЛИ: Про роботу Інформаційного центру Європейського Союзу.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про роботу Інформаційного центру Європейського Союзу взяти до уваги. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про стан викладання іноземних мов у НаУОА 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати стан викладання англійської мови на факультетах політико-інформаційного 

менеджменту, гуманітарному та економічному, задовільним.  

2. Привести навчальні плани на всіх курсах всіх спеціальностей у відповідність до Концепції 

викладання англійської мови.  

Термін виконання: травень 2019,  

Відп.: декани факультетів  

3. При підготовці робочих навчальних планів на 2019/2020 навч. рік використати можливості 

збільшення годин викладання іноземної мови за рахунок пропозиції в межах вибіркових 

дисциплін. 

Термін виконання: березень 2019, 

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр 

4. Викладачам кафедри міжнародної мовної комунікації підготувати навчально-методичні 

посібники для вивчення професійної англійської мови. 

Термін виконання: вересень 2019 р.,  

Відп.: завідувач кафедри міжнародної  

мовної комунікації, викладачі кафедри  

5. Розглянути можливість викладання англійської мови на магістеріумі всіх спеціальностей з 

метою підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр.  

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

англійської мови.  

Термін виконання: травень 2019 р.,  

Відп.: завідувач кафедри міжнародної  

мовної комунікації, викладачі кафедри  

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

факультетів НаУОА з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.  

Термін виконання: протягом 2019/2020 н.р.,  

Відп.: декани факультетів  

8. Викладачам фахових дисциплін активніше рекомендувати студентам англомовну фахову 

літературу до курсів, що викладаються, в т.ч. публікації в журналах, що належать до науко- 

метричних базі даних Scopus та Web of Sciences.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі  

9. При написанні наукових робіт активно застосовувати сучасну англомовну літературу і 

стимулювати студентів до підготовки статей англійською та іншими іноземними мовами, 

використовуючи елементи Academic Writing.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі  
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10. Продовжити застосовувати спільні студентські навчальні та наукові проекти за участю 

викладачів фахових дисциплін та англійської мови.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі  

11. Активніше залучати до викладання носіїв мови.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі.  

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

англійською та іншими європейськими мовами.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи.  

13. Викладачам англійської мови за професійним спрямуванням продовжувати співпрацю з 

випусковими кафедрами з метою вдосконалення формування в процесі викладання фахових 

лінгвістичних компетентностей студентів.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі. 

14. Провести ректорські контрольні роботи з англійської мови з метою виявлення рівня знань 

студентів на 2-му та 4-му курсах. 

Термін виконання: березень 2019,  

Відп.: декани факультетів, філологічна секція  

кафедри міжнародних відносин 

15. Розглянути можливість оцінювання рівня знань студентів з англійської мови відповідно до 

загальновизнаної міжнародної системи оволодіння за рівнями (А-1, А-2, В-1, В-2) зі складанням 

щорічного підсумкового контролю. 

Термін виконання: 2019/2020 навч. рік,  

Відп.: декани факультетів, філологічна секція  

кафедри міжнародних відносин 

16. Розмістити на сайті Концепцію викладання англійської мови в НаУОА. 

Термін виконання: березень 2019,  

Відп.: помічник ректора зі стратегічного розвитку  

та забезпечення якості освіти 

17. Викладачам факультету романо-германських мов розробити концепцію викладання іноземних 

мов іноземним студентам та викладання української мови як іноземної.  

Термін виконання: до травня 2019,  

Відп.: декан факультету романо-германських мов 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про діяльність Братства Спудеїв НаУОА.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Ухвалення фінансового звіту за 2018 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити фінансовий звіт Національного університету «Острозька академія» за 2018 р. 

 

V. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

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

 

Вчений секретар:         доц. І.В. Шостак  


