
Звіт про роботу Вченої ради  

Національного університету “Острозька академія”  

за 2017/2018 н.р. 

 

Упродовж 2017/2018 н.р. відбулося 14 засідань Вченої ради Національного університету 

«Острозька академія», 3 з них – позачергові. Діяльність Вченої ради відбувалася відповідно до 

повноважень, встановлених Законом України «Про вищу освіту» та Статуту Національного 

університету «Острозька академія». План роботи Вченої ради виконано повністю. Серед 

питань, що розглядалися, - це загальні питання діяльності університету, питання регулювання 

наукової, навчальної та виховної роботи, затвердження планів та звітів, наукових проектів та 

положень структурних підрозділів, поточні питання. Особливу увагу було приділено питанням 

якості освіти. Протягом 2017/2018 н.р. на засіданнях було прийнято 71 рішення, виконання яких 

було заплановано на звітний період. Відповідно щомісячної, підготовленої вченим секретарем 

інформації, 87,3 % рішень було повністю виконано; у 10 % випадках виконання ухвал було 

відкладено на довший строк, після чого виконано у повному обсязі; 2,7 % ухвал залишилися не 

виконані (Це такі рішення: оновити і затвердити Положення про діяльність Редакційно-

видавничого відділу та посадову інструкцію керівника редакційно-видавничого відділу; 

періодично проводити моніторинг з питання ефективності практик).  

У таблиці представлено інформацію про виконання плану Вченої ради на 2017/2018 н.р. 

 

 

№ і дата 

протоколу 

порядок денний інформація про виконання 

№ 1 

від 17 

серпня 

2017 року  

Про конкурсний відбір проектів наукових робіт, 

науково-технічних (експериментальних) розробок 

молодих учених, які працюють (навчаються) у 

вищих навчальних закладах та наукових установах, 

що належать до сфери управління МОН України, 

подальше виконання яких розпочнеться у 2017 

році за рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету. 

позачергове засідання 

 

рекомендовано проекти 

 

№ 2 

від 31 

серпня 

2017 року  

 

 

 

 

 

 

 

Про роботу Приймальної комісії та підсумки 

зарахування студентів на І курс.  

 

Про затвердження Плану профорієнтаційної 

роботи в НаУ “Острозька академія” на 2017/2018 

н.р. 

 

Про роботу Наукової бібліотеки та перспективи її 

розвитку. 

 

Оцінка підготовки матеріально-технічної бази 

університету до роботи в новому навчальному 

2017/2018 році. Перспективи розвитку АГЧ 

 

Про тестування програми «Рейтинг» та про 

готовність ІС «Розклад» до використання у 

2017/2018 н.р. 

 

Про затвердження тематики кваліфікаційних, 

дипломних, магістерських робіт 

 

Різне. 

усі питання розглянуто, 

додатково розглянуто 

питання, перенесене із 

червневого засідання 

«Аналіз результатів сесії 

за ІІ семестр 2016/2017 

н.р.»; затверджено План 

профорієнтаційної 

роботи та пропоновану 

тематику 

кваліфікаційних,  

магістерських робіт 

 

№ 3 

Визначення пріоритетів науково-дослідної роботи 

та затвердження Плану наукової роботи 

усі питання розглянуто; 

затверджено План 



від 28 

вересня 

2017 року 

 

університету на 2017/2018 н.р. Затвердження 

графіка проведення наукових конференцій, 

симпозіумів, форумів.  

 

Про стан та перспективи розвитку видання 

«Наукових записок НаУОА» 

 

Інформація про підготовку до святкування Дня 

НаУОА. 

 

 Затвердження плану роботи Навчально-

методичної ради НаУОА 

  

Затвердження тем кваліфікаційних, дипломних та 

магістерських робіт. 

 

Різне.  

наукової роботи 

університету; план 

роботи Навчально-

методичної ради та теми 

кваліфікаційних,  

магістерських робіт 

 

№ 4 

від 26 

жовтня 

2017 року  

 

Звіти аспірантів 1, 2, 3 років навчання про стан 

написання дисертаційного дослідження 

 

Інформація про прийом до аспірантури 

 

Про спільні вітчизняні та міжнародні наукові 

дослідження та реалізацію міжнародних проектів. 

Про обмін студентами 

 

Про стан викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на економічному факультеті 

 

Інформація про виконання ухвал попередньої 

вченої ради 

 

Різне 

усі питання розглянуто; 

розглянуто звіти 47 

аспірантів: затвердження 

звітів 13 аспірантів через 

відсутність на засіданні або 

зауваження до роботи і 2 

звітів через відсутність 

наукових керівників 

перенесено на наступні 

засідання Вченої ради 

№ 5 

від 16 

листопада 

2017 року 

Клопотання В.О. Волинчук про затвердження 

спеціалізацій 

 

Клопотання керівника наукового відділу доц. О.Р. 

Кривицької про затвердження 

- звіту акредитаційного самоаналізу підготовки 

магістрів спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

- акредитаційної справи щодо акредитації освітньо-

професійної програми «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня спеціальності 071 

Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління 

та адміністрування. 

позачергове засідання 

 

усі питання розглянуто 

 

№ 6 

від 30 

листопада 

2017 року 

Звіти аспірантів останнього року навчання про 

стан написання дисертаційного дослідження 

 

Про науково-дослідну роботу в Інституті права ім. 

О.Малиновського  

 

Стан та перспективи проведення 

профорієнтаційної роботи в університеті 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад. 

усі питання розглянуто; 

розглянуто звіти 11 

аспірантів, навчання в 

аспірантурі яких 

закінчується;  

перенесено розгляд звітів 2 

аспірантів на березневе 

засідання Вченої ради; 

прийнято рішення про 

відрахування з числа 

аспірантів 1 особи;  



 

Різне.  

розглянуто звіти 13 

аспірантів та інформацію 1 

наукового керівника, звіти 

яких перенесено із минулої 

Вченої ради 

№ 7 

від 21 

грудня 

2017 року 

Про профорієнтаційну роботу у період канікул 

 

Затвердження Правил прийому  на навчання до 

Національного університету "Острозька академія" 

на 2018 р. 

позачергове засідання 

усі питання розглянуто; 

затверджено Правила 

прийому  на навчання до 

НаУОА на 2018 р. 

 

№ 8 

від 28 

грудня 

2017 року 

Інформація про працевлаштування випускників 

НаУОА.  

 

Про перспективи удосконалення роботи 

комп’ютерної мережі НаУОА. 

 

Про стан викладання інформатики як загально 

університетської дисципліни 

 

Аналіз роботи наукового відділу 

 

Затвердження кандидатур на призначення 

стипендій Кабінету Міністрів України, Президента 

України, імені М.Грушевського відповідно до 

виділених квот на ІІ семестр 2017/2018 н.р. 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне.  

усі питання розглянуто 

 

№ 9 

від 25 січня 

2018 року 

Затвердження тем дисертаційних досліджень 

 

Про рівень професійної підготовки та 

впровадження нових технологій у навчальний 

процес. Стан організації та ефективність 

проходження практик студентами 

 

Аналіз результатів сесії за І семестр. 

 

Ухвалення звіту з наукової роботи університету 

 

Про роботу ІДЗДН у 2017/2018 н.р.  

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне.  

усі питання розглянуто; 

(у зв’язку із реорганізацією 

ІДЗДН його перейменовано 

було у Навчально-науковий 

центр заочно-дистанційного 

навчання) 

затверджено Положення про 

Навчально-науковий центр 

заочно-дистанційного 

навчання 

 

№ 10 

від 21 

лютого 

2018 року 

Про стан викладання англійської мови як 

загальноуніверситетської дисципліни. 

 

Про науково-дослідну роботу на факультеті 

міжнародних відносин. 

 

Ухвалення фінансового звіту за 2017 р. 

 

Інформація про підготовку до Днів науки в 

усі питання розглянуто; 

затверджено фінансовий 

звіт за 2017 р. 



НаУОА. 

 

Інформація про діяльність Братства студентів 

НаУОА. 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне.  

 

№ 11 

від 29 

березня 

2018 року 

Звіт про роботу кафедри фізкультури 

 

Про стан та перспективи видавничої діяльності в 

університеті.  

 

Інформація про стан підготовки до захисту 

докторських та кандидатських дисертацій. 

 

Про стан дослідження та популяризації спадщини 

Острозької академії 

 

Про науково-дослідну роботу на гуманітарному 

факультеті. 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне. 

усі питання розглянуто; 

 

 

№ 12 

від 26 

квітня 

2018 року 

Про стан викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на факультеті політико-інформаційного 

менеджменту. 

 

Про стан та перспективи виховної роботи в 

університеті та про роботу підрозділів, що 

підпорядковуються проректорові з навчально-

виховної роботи 

 

Про наукову роботу студентів університету 

 

Звіти про роботу наукових лабораторій та центрів 

на факультетах та в Інституті права 

 

Про подання наукових проектів на конкурс МОН 

України та перспективи укладення госпдоговірних 

тем 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне.  

усі питання розглянуто; 

розглянуто і затверджено 

проекти на конкурс МОН 

України 

 

№ 13 

від 31 

травня 

2018 року 

Інформація відповідального секретаря 

Приймальної комісії про підготовку до прийому 

абітурієнтів. 

 

Схвалення економічно-обгрунтованих норм 

навчального навантаження для викладачів 

університету. Затвердження відповідно до 

усі питання розглянуто; 

затверджено Звіт за рік 

діяльності помічника ректора 

зі стратегічного розвитку та 

забезпечення якості освіти;  

 

 



нормативів кількості штатних одиниць науково-

педагогічного персоналу в цілому по університету 

в розрізі кафедр на 2018/2019 н.р. 

 

Про стан викладання вибіркових дисциплін в 

університеті. 

 

Звіт за рік діяльності помічника ректора зі 

стратегічного розвитку та забезпечення якості 

освіти. Про реалізацію стратегічного плану 

розвитку університету 

 

Про стан викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін на факультеті романо-германських мов 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне. 

 

№ 14 

від 27 

червня 

2018 року 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників 

 

Інформація про роботу Навчально-методичної ради 

за 2017/2018 н.р. 

 

Затвердження плану роботи Вченої ради НаУОА 

на 2018/2019 н.р. 

 

Затвердження проекту кошторису видатків 

загального і спеціального фондів НаУОА на 2018 

р. Ухвалення фінансового плану НаУОА на 2019 р. 

 

Аналіз результатів сесії за ІІ семестр 

 

Інформація про захист кваліфікаційних, 

дипломних та магістерських робіт 

 

Затвердження кандидатур на призначення 

стипендій Кабінету Міністрів України, Президента 

України, Верховної Ради України, імені 

М.Грушевського відповідно до виділених квот на І 

семестр 2018/2019 н.р. 

 

Інформація про виконання ухвал попередніх 

учених рад 

 

Різне  

усі питання розглянуто; 

проведено процедуру 

конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-

педагогічних працівників: 20 

посад доцентів та професорів 

і 2 посади завідувачів 

кафедр;  на 10 посад конкурс 

не відбувся; питання «Аналіз 

результатів сесії за ІІ 

семестр» перенесено на 

наступну Вчену раду  

 

 

  


