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І. СЛУХАЛИ: Про стан викладання іноземних мов у НаУОА 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати стан викладання англійської мови у 2019/2020 н.р. на факультетах політико-

інформаційного менеджменту, гуманітарному та економічному, де читання англійської мови 

здійснюється викладачами кафедри міжнародної мовної комунікації, задовільним.  

2. З метою удосконалення викладання англійської мови опрацювати та розмістити на сайті 

текстову частину Концепції викладання англійської мови з додатком у вигляді таблиці.  

Термін виконання: квітень 2020, 

Відп.: Ковальчук І.В., Крайчинська Г.В., Шулик Ю.В. 

3. При підготовці робочих навчальних планів першого освітньо-кваліфікаційного (бакалаврського) 

рівня на 2020/2021 н.р. забезпечити викладання англійської мови в усіх семестрах у 

відповідності до рекомендацій Концепції викладання англійської мови в НаУОА.  

Термін виконання: квітень 2020,  

Відп.: декани факультетів  

4. Рекомендувати внести зміни в робочі програми з викладання англійської мови з метою 

врахування потреби формування загальних та професійних лінгвістичних компетентностей 

студентів, зазначених в ОПП.  

Термін виконання: квітень 2020, 

Відп.: Ковальчук І.В., Крайчинська Г.В., гаранти ОПП 

5. Викладачам кафедри міжнародної мовної комунікації продовжити роботу по підготовці 

навчально-методичних посібників для вивчення професійної англійської мови для ОПП 

університету. 

Термін виконання: червень 2020 р.,  

Відп.: завідувач кафедри міжнародної  

мовної комунікації, викладачі кафедри  

6. Рекомендувати завідувачам кафедр міжнародної мовної комунікації, деканам факультетів 

активніше залучати до викладання лекторів-носіїв англійської мови. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: завідувачі кафедр міжнародної мовної комунікації та  

державно-правових дисциплін, декани факультетів 

7. Активізувати роботу з поліпшення якісного складу викладачів англійської мови кафедри 

міжнародної мовної комунікації шляхом захисту кандидатських дисертацій (В.О. Бобков, 

С.М. Галецький, Т.І. Мусійчук).  

Термін виконання: до кінця 2020 р.,  

Відп.: доц. Ковальчук І.В., доц. Крайчинська Г.В.  

8. Запровадити 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: 2020/2021 н.р.,  

Відп.: Ковальчук І.В. 
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9. Інформувати студентів про можливість складання тесту на знання англійської мови для 

отримання міжнародного сертифікату в НаУОА, а також про можливості працевлаштування і 

сучасні вимоги до рівня володіння англійською на ринку праці. 

Термін виконання: постійно, 

Відп.: декани, директор Інституту, інформаційно-рекламний відділ,  

відділ працевлаштування студентів 

10. Продовжити працювати над збільшенням кількості дисциплін, що викладаються англійською 

мовою, на старших курсах всіх факультетів НаУОА з метою забезпечення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: завідувачі кафедр  

11. Активніше запроваджувати в навчальний процес використання сучасної англомовної фахової 

літератури до курсів, що викладаються, в т.ч. публікацій у журналах, що належать до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciences.  

Термін виконання: постійно,  

Відп.: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі  

12. 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 

13. Вивчити питання щодо обсягу викладання англійської мови на тих курсах, де не введено 

Концепцію викладання англійської мови. 

Термін виконання: засідання ректорату,  

Відп.: проф. Д.М. Шевчук, доц. Ю.В. Шулик 

 

 

ІI. СЛУХАЛИ: Інформація про діяльність Братства спудеїв НаУОА 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про діяльність Братства спудеїв НаУОА за 2019 рік взяти до уваги. 

 

 

ІІI. СЛУХАЛИ: Ухвалення фінансового звіту за 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Фінансовий звіт Національного університету «Острозька академія» за 

2019 рік. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Про роботу юридичного відділу НаУОА 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про роботу юридичного відділу НаУОА взяти до уваги. 

 

V. СЛУХАЛИ: Про роботу навчально-методичного відділу 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити рівень роботи навчально-методичного відділу задовільним. 

2. Внести зміни до Положення про облік та планування навчального навантаження, зокрема 

врегулювати з Положенням про систему звітності та рейтингування професорсько-

викладацького складу університету, катедр і факультетів. 

 Відповідальні: методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх. 

 Термін: червень 2020 року. 

3. Затвердити в новій редакції Положення про курсові роботи (проєкти). 

 Відповідальні: методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх. 

  Термін: квітень 2020 року. 

https://drive.google.com/file/d/1pnmQKHH5_IxsCnpcl0RJdQp3h6O1ZA3Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnmQKHH5_IxsCnpcl0RJdQp3h6O1ZA3Y/view?usp=sharing
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4. Врегулювати питання заповнення індивідуальних планів та звітів викладачами в системі QA. 

 Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи,  

методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх. 

 Термін: травень 2020 року. 

5. Для ефективного інформування структурних підрозділів продовжувати використовувати наявні 

засоби зв'язку (електронне листування, систему Comfort тощо), а також запровадити регулярне 

проведення навчально-методичних семінарів для НПП, гарантів ОПП / ОНП і завідувачів катедр. 

Відповідальні: методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх. 

Термін: постійно. 

6. Із метою ефективного контролю над якістю навчально-методичного забезпечення залучати 

працівників відділу до внутрішнього аудиту структурних підрозділів, зокрема деканатів і катедр. 

Відповідальні: помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти, 

методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх. 

Термін: упродовж року. 

7. Удосконалити реєстрацію угод на практику студентів, зокрема в системі ІАСУ. 

Відповідальні: методист першої категорії навчально-методичного відділу Л.В. Голоюх, 

завідувачі катедр.  

Термін: червень 2020 року. 

 

 

VІ. СЛУХАЛИ: Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради  

Національного університету  

«Острозька академія»    (підпис)   Петро КРАЛЮК  

 

 

Вчений секретар     (підпис)   Інна ШОСТАК  

 

 

Вчений секретар      Інна ШОСТАК 
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