
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  

  

25 червня 2020 року    м. Острог     № 14 
 

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

педагогічних працівників. 
 УХВАЛИЛИ: 

1.1) Затвердити протокол таємного голосування. 
1.2) Кралюк Петро Михайлович відповідає посаді завідувача кафедри теорії та історії 

держави і права 
1.3) Кралюк Петро Михайлович відповідає посаді професора кафедри теорії та історії 

держави і права 
1.4) Попелюшко Василь Олександрович відповідає посаді професора кафедри кримінально-

правових дисциплін 
1.5) Гонгало Сергій Йосипович відповідає посаді доцента кафедри кримінально-правових 

дисциплін 
1.6) Герасимчук Олег Павлович відповідає посаді доцента кафедри кримінально-правових 

дисциплін 
1.7) Трофимович Володимир Васильович відповідає посаді професора кафедри історії ім. 

М.П.Ковальського 
1.8) Павлюк Віктор Володимирович відповідає посаді професора кафедри країнознавства 
1.9) Сахнюк Оксана Степанівна відповідає посаді доцента кафедри міжнародних відносин 
1.10) Августюк Марія Миколаївна відповідає посаді доцента кафедри міжнародних відносин 

1.11) Атаманенко Алла Євгенівна відповідає посаді декана факультету міжнародних відносин 
1.12) Лебедюк Віталій Миколайович відповідає посаді доцента кафедри політології та 

національної безпеки 
1.13) Санжаревський Олег Іванович відповідає посаді доцента кафедри політології та 

національної безпеки 
1.14) Жовтенко Тарас Григорович відповідає посаді доцента кафедри політології та 

національної безпеки 
1.15) Маслова Юлія Петрівна відповідає посаді доцента кафедри документознавства та 

інформаційної діяльності 
1.16) Лях Юрій Єремійович відповідає посаді професора кафедри громадського здоров’я та 

фізичного виховання 
1.17) Архангельська Алла Мстиславівна відповідає посаді професора кафедри 

індоєвропейських мов 
1.18) Белявська Олена Олександрівна відповідає посаді доцента кафедри індоєвропейських 

мов 
1.19) Поліщук Вікторія Леонідівна відповідає посаді доцента кафедри індоєвропейських мов 

1.20) Чепіль Оксана Яківна відповідає посаді доцента кафедри індоєвропейських мов 
1.21) Крайчинська Галина Вацлавівна відповідає посаді доцента кафедри міжнародної мовної 

комунікації 
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1.22) Король Лідія Дмитрівна відповідає посаді доцента кафедри міжнародної мовної 
комунікації 

1.23) Мамонтова Наталія Анатоліївна відповідає посаді завідувача кафедри фінансів обліку і 
аудиту 

1.24) Мамонтова Наталія Анатоліївна відповідає посаді професора кафедри фінансів обліку і 
аудиту 

1.25) Іванчук Наталія Володимирівна відповідає посаді доцента кафедри фінансів обліку і 
аудиту 

1.26) Топішко Іван Іванович відповідає посаді доцента кафедри економічної теорії 
менеджменту та маркетингу 

1.27) Хом’як Іван Миколайович відповідає посаді професора кафедри української мови і 
літератури 

1.28) Кочерга Світлана Олексіївна відповідає посаді професора кафедри української мови і 
літератури 

1.29) Вісич Олександра Андріївна відповідає посаді професора кафедри української мови і 
літератури 

1.30) Пухонська Оксана Ярославівна відповідає посаді доцента кафедри української мови і 
літератури 

1.31) Зайцев Микола Олександрович відповідає посаді професора кафедри культурології та 
філософії 

1.32) Визнати конкурс на посади: декан факультету політико-інформаційного менеджменту; 
завідувач кафедри індоєвропейських мов; завідувач кафедри міжнародної мовної 
комунікації; завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського; завідувач кафедри української 
мови і літератури; завідувач кафедри культурології та філософії; завідувач кафедри 

журналістики – як такий, що не відбувся. 
 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про роботу Навчально-методичної ради за 2019/2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 
 
ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження плану роботи Вченої ради НаУОА на 2020/2021 н.р. 

Затвердження звіту про роботу Вченої ради за 2019/2020 н.р.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити План роботи Вченої ради а 2020/2021 н.р.  та Звіт про роботу Вченої 
ради за 2019/2020 н.р. 
 

 
ІV. СЛУХАЛИ: Затвердження проекту кошторису видатків загального і спеціального 

фондів НаУОА на 2020 р. Ухвалення фінансового плану НаУОА на 2021 р.  
УХВАЛИЛИ: Затвердити кошторис на 2020 р. Затвердити фінансовий план на 2021 р.. 

 
 
V. СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів 

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

до виділених квот на І семестр 2020/2021 н.р. 
УХВАЛИЛИ: Погодити наступні кандидатури:  
5.1) на призначення стипендії Верховної Ради України на 2020-2021 н.р. студентки 3 курсу 

Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Христини Михайлівни 
Пістун.  

5.2) на призначення стипендії Президента України на 2020-2021 н.р. студентки 3 курсу 
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гуманітарного факультету Ольги Павлівни Німець.  
5.3) на призначення стипендії Президента України на 2020-2021 н.р. студентки 3 курсу 

факультету романо-германських мов Юлії Вікторівни Ганець.  
5.4) на призначення стипендії Президента України на 2020-2021 н.р. студентки 3 курсу 

факультету політико-інформаційного менеджменту Юлії Володимирівни Момотюк.  
5.5) на призначення стипендії Президента України на 2020-2021 н.р. студентки 5 курсу 

факультету міжнародних відносин Вікторії Юріївни Фурман.  
5.6) на призначення стипендії імені М.Грушевського на 2020-2021 н.р. студентки 3 курсу 

економічного факультету Ольги Олегівни Карпук. 
 
VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

  
Оригінал протоколу підписали: 
 

Голова Вченої ради  
Національного університету  
«Острозька академія»    (підпис)   Петро КРАЛЮК  
 

 
Вчений секретар     (підпис)   Інна ШОСТАК  

 

 

Вчений секретар      Інна ШОСТАК 

 

 
 
 


