
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» 

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  

30 травня  2019 року    м. Острог     №  11  

 

 

І. СЛУХАЛИ: Про наукову роботу на факультеті романо-германських мов. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати стан наукової роботи на факультеті романо-германських мов задовільним. 

2. З метою покращення якісного складу викладачів факультету зобов’язати викладачів 

факультету подати дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук до 

спеціалізованої вченої ради по захисту. 

Відповідальні.: В. О. Бобков, Т. І. Мусійчук, Ю. В. Заблоцький  

Термін виконання: грудень 2019 року.  

3. Завершити написання кандидатських дисертацій окремих викладачів факультету. 

Відповідальні: К. В. Сімак, С. М. Галецький, О. М. Захарчук.  

Термін виконання: до кінця 2019/2020 н.р.  

4. Активізувати роботу з виконання вимог на отримання вченого звання доцента. 

Відповідальні: В. Л. Поліщук, О. О. Белявська  

Термін виконання: до кінця 2019/2020 н.р.  

5. Збільшити кількість статей у фахових і рецензованих наукових журналах, зокрема й таких, що 

індексуються в Scopus та Web of Sсience. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, доц. О. Ю. Костюк, зав. кафедр.  

Термін виконання: травень 2020 року. 

6. Розробити «дорожню карту» впровадження наукового журналу «Наукові записки Острозької 

академії». Серія «Філологія» в наукометричну базу Web of Sсience. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, зав. кафедр.  

Термін виконання: грудень 2019 року  

7. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових 

конференціях за напрямком наукової роботи кафедр. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, доц. О. Ю. Костюк, зав. кафедр.  

Термін виконання: квітень 2020 року.  

8. Науково-педагогічним працівникам факультету оновити профілі в Google Scholar та створити 

профіль ORCID. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, доц. О. Ю. Костюк, зав. кафедр.  

Термін виконання: жовтень 2019 року. 

9. Збільшити кількість проектів госпдоговірної тематики у рамках наукової діяльності 

факультету романо-германських мов. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, зав. кафедр.  

Термін виконання: травень 2020 року 

10. Активізувати роботу кафедр щодо участі студентів у всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах наукових робіт та конференціях. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, зав. кафедр.  

Термін виконання: упродовж 2019/2020 н. р.  
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11. Активізувати науково-дослідну співпрацю факультету із зарубіжними університетами-

партнерами з метою реалізацій спільних грантових досліджень та написання наукових 

публікацій, монографій. 

Відповідальні: доц. І. В. Ковальчук, зав. кафедр.  

Термін виконання: у продовж 2019/2020 н. р.  

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про роботу помічника ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення 

якості освіти. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Інформація відповідального секретаря Приймальної комісії про підготовку 

до прийому абітурієнтів.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Схвалення економічно-обґрунтованих норм навчального навантаження 

для викладачів університету. Затвердження відповідно до нормативів кількості штатних 

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

2019/2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

V. 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  

 

 


