
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»  

 

ВИТЯГ  

із протоколу засідання Вченої ради  

19 грудня 2019 року    м. Острог     № 6 

 

 

І. СЛУХАЛИ: Звіти аспірантів, перенесені із минулої вченої ради. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити звіти таких аспірантів: Богдан Володимирович Шабаровський, Тетяна Сергіївна 

Дубляниця. 

2. Перенести розгляд звітів на наступну Вчену раду таких аспірантів: Максим Максимович 

Терещук, Микола Миколайович Царик. 

 

ІI. СЛУХАЛИ: Затвердження тем дисертаційних досліджень. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство аспірантки Катерини Василівни Худоби 

«Актуальні проблеми біоетики в інтерпретаціях Римо-католицької церкви» та призначити 

науковим керівником професора кафедри культурології та філософії Надію Георгіївну 

Стоколос. 

2.2) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство аспіранта Олега Олександровича Калабського 

«Специфіка музичної культури протестантських конфесій України: релігієзнавчий аналіз» та 

призначити науковим керівником доцента кафедри культурології та філософії Світлану 

Василівну  Филипчук. 

2.3) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство аспірантки Ельмаз Асанівни Асанової «Вплив 

ідей ісламського реформаторства на кримськотатарське релігійне просвітництво кінця ХІХ — 

початку ХХ ст.: релігієзнавчо-філософський аналіз» та призначити науковим керівником 

доцента кафедри культурології та філософії Михайла Михайловича Якубовича. 

2.4) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 031 Релігієзнавство аспірантки Юлії Олександрівни Мацюк 

«Культурно-релігійна діяльність князя Василя-Костянтина Острозького в 1576-1608 рр.» та 

призначити науковим керівником професора кафедри культурології та філософії Петра 

Михайловича Кралюка. 

2.5) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 033 Філософія аспірантки Соломії Степанівни Процак 

«Онтологічні основи лімінальності: соціально-філософський аналіз» та призначити науковим 

керівником доцента кафедри культурології та філософії Максима Вячеславовича Карповця. 

2.6) Затвердити тему дисертаційного дослідження Михайла Вячеславовича Таргонія 

«Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень в Україні» на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі права за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право та призначити науковим керівником 

доктора юридичних наук, доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Михайла 

Івановича Колоса. 

2.7) Затвердити тему дисертаційного дослідження Віталія Миколайовича Ковальчука «Теоретико-

методичні засади стратегії управління комунікаціями у закладах вищої освіти» на здобуття 
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наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 – Менеджмент та призначити 

науковим керівником д-ра екон. наук, доц. Ольгу Романівну Кривицьку. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про працевлаштування студентів та випускників НаУОА. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про працевлаштування студентів та випускників НаУОА взяти до уваги. 

 

ІV. СЛУХАЛИ: Про перспективи удосконалення роботи комп’ютерної мережі НаУОА 

УХВАЛИЛИ:   

1. Звіт головного інженера ІТЦ І.Р. Зубенка взяти до уваги. 

2. Продовжити реалізацію повного ліцензування програмного забезпечення, яке використовується 

в університеті, зокрема MS Windows та MS Office. 

Термін: грудень 2020 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

3. Проводити постійний моніторинг комп’ютерних класів на предмет оновлення та ремонту 

застарілої непрацездатної, неробочої комп’ютерної техніки з метою гарантування їх 

безперебійної роботи. 

Терміни: перед початком кожного семестру. 

Відп.: І.Р. Зубенко 

4. Повністю замінити комп’ютери у комп’ютерній аудиторії № 32 на нові, так як термін їхньої 

експлуатації перевищує 10-років; комп’ютери, які вдасться відремонтувати – передати у 

Наукову бібліотеку або ж використати їх для покращення бібліотечних комп’ютерів. 

Термін: грудень 2020 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

5. Збільшити пропускну здатність Інтернет та продовжити розширення мережі WiFi. З метою 

оптимізації цього процесу побудувати мапу WiFi-покриття НаУОА та здійснити її аналіз. 

Термін: грудень 2020 року 

Відп.: І.Р. Зубенко 

6. У зв’язку із розширенням комп’ютерної мережі, створити графічну схему нової комп’ютерної 

мережі із вказанням її технічних параметрів, та розглянути можливі варіанти переконфігурації з 

метою оптимізації роботи. 

Термін: до кінця січня 2020 року 

Відп.: І.Р. Зубенко 

7. Доукомплектувати аудиторії, які мають мультимедійний проектор, аудіо-обладнанням. 

Термін: грудень 2020 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

8. Розглянути потребу та, за необхідності, на кафедрах оновити комп’ютери та встановити 

ліцензійний MS Office.  

Термін: до початку нового навчального року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, завідувачі кафедр 

9. Вивчити питання щодо закупки та встановити програмне забезпечення, яке б дозволило 

використовувати комп’ютерну аудиторію № 22 у якості лінгафонного кабінету. 

Термін: березень 2020 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, А.Є. Атаманенко 

10. У комп’ютерній аудиторії № 41 оновити операційну систему до MS Windows 10 та встановити 

ліцензійний MS Office. 

Термін: грудень 2020 року. 

Відп.: І.Р. Зубенко 

11. Розглянути потребу та, за необхідності, на факультеті міжнародних відносин та його кафедрах 

встановити потужніші комп’ютери. 

Термін: до початку нового навчального року. 

Відп.: І.Р. Зубенко, Атаманенко А.Є., завідувач кафедри міжнародних відносин 
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12. Вивчити потребу у комп’ютерному та мультимедійному обладнанні та доповісти на ректораті.  

Термін: лютий 2020 року. 

Відп.: Д.М. Шевчук 

 

V. СЛУХАЛИ: Про роботу Наукової бібліотеки та перспективи її розвитку 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про роботу Наукової бібліотеки НаУОА взяти до уваги. Затвердити звіт 

директора бібліотеки. 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Затвердження кандидатур на призначення стипендій Президента України, 

імені М.Грушевського відповідно до виділених квот на ІІ семестр 2019/2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Погодити:  

6.1) на призначення іменної академічної стипендії Президента України кандидатуру 

Аліни Павлівни Зубар (2 курс, гуманітарний факультет), 

6.2) на призначення іменної академічної стипендії Президента України кандидатуру 

Дарини Сергіївни Іщук (3 курс, факультет політико-інформаційного менеджменту), 

6.3) на призначення іменної академічної стипендії Президента України кандидатуру 

Альони Сергіївни Стригуль (4 курс, факультет міжнародних відносин),  

6.4) на призначення іменної академічної стипендії Президента України кандидатуру 

Тетяни Вікторівни Марчук (4 курс, факультет романо-германських мов), 

6.5) на призначення іменної академічної стипендії імені М. Грушевського кандидатуру 

Ірини Іванівни Погончук (3 курс, економічний факультет). 

 

VІІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередньої Вченої ради 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до уваги 

 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Головуючий на засіданні Вченої ради  

Національного університету  

«Острозька академія»    (підпис)   Петро КРАЛЮК  

 

 

Вчений секретар     (підпис)   Інна ШОСТАК  

 

 

Вчений секретар      Інна ШОСТАК 
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