
УХВАЛА  

засідання Вченої ради 

Національного університету «Острозька академія» 

26 квітня 2018 року № 12 

 
 
І. Про стан та перспективи видавничої діяльності в університеті. 
- Заслухавши інформацію голови Видавничої ради проф. П.М. Кралюка, керівника         

редакційно-видавничого відділу Р.В. Свинарчука, висновки комісії з перевірки стану         
видавничої діяльності в університеті, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Прийняти до уваги інформацію зі звіту керівника редакційно-видавничого відділу          
Р.В. Свинарчука та комісії і визнати стан видавничої діяльності в університеті задовільним. 
2. Оновити і затвердити Вченою радою та наказом ректора НаУОА Положення про діяльність             
Редакційно-видавничого відділу та посадову інструкцію керівника редакційно-видавничого       
відділу. 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Балацька О. Р., Кривицька О. Р. 
Термін: травень 2018 р. 

3. Вивчити питання про перехід на самоокупність Редакційно-видавничого відділу.  
Відповідальні:  Свинарчук Р. В., Марченко А. В., Шевчук Д. М. 

Термін: вересень 2018 р. 
4. Створити інформаційно-презентаційну сторінку видавничої діяльності в НаУОА. 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Коцюк Ю. А., Шевчук Д. М. 
Термін: вересень 2018 р. 

5. Впровадити електронний облік і подачу заявок через ресурс print.oa.edu.ua  
Відповідальні: Свинарчук Р. В., Зубенко І. Р., Шевчук Д. М. 

Термін: червень 2018 р. 
6. Вивчити питання щодо системи захисту електронних видань з метою поширення в            
інформаційних системах та бібліотечних системах. 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Коцюк Ю. А. 
Термін: до 1 липня 2018 р. 

8. Провести тренінги та семінари з питань сучасних тенденцій у створенні електронних видань у              
рамках Школи освітніх інновацій НаУОА. 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Волинчук 
Термін: вересень 2018 р. 

9. Створити інвестиційні умови для реалізації видавничої діяльності та послуг за межами            
університету. 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Марченко А. В. 
Термін: грудень 2018 р. 

10. Вивчити питання про можливість реалізації електронних версій видань НаУОА через           
спеціально розроблений сайт в Інтернеті 

Відповідальні: Свинарчук Р. В., Балацька О. Р., Марченко А. В. 
Термін: вересень 2018 р. 

11. Активізувати роботу щодо приведення фахових журналів НаУОА у відповідність із новими            
вимогами МОН, що висуваються до фахових видань.  

Відповідальні: редактори фахових видань НаУОА, Кривицька О. Р. 
Термін: листопад 2018 року. 

12. Зобов’язати авторів, що видають праці під грифом НаУОА, передавати один примірник у             
наукову бібліотеку університету. 

Відповідальні: автори видань 
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Термін: постійно 
 
2. Про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті        
політико-інформаційного менеджменту 

- Заслухавши інформацію про стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на        
факультеті політико-інформаційного менеджменту декана факультету доц.      
В.М. Лебедюка, висновки комісії, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Визнати рівень стан викладання професійно-орієнтованих дисциплін на факультеті        
політико-інформаційного менеджменту задовільним.  

2. З метою поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників факультету         
політико-інформаційного менеджменту активізувати роботу з написання докторських       
дисертацій доц. В.М. Лебедюку, доц. Ю.П. Масловій, доц. О.В. Матласевич, доц. Г.Б.            
Гандзілевській, доц. І.В. Гущуку, доц. У.І. Нікітчук, ст.в. Т.Г. Жовтенку.  

Відповідальні: декан факультету доц. В.М. Лебедюк,  
доц. Ю.П. Маслова, доц. О.В. Матласевич, доц. Г.Б. Гандзілевська,  

доц. І.В. Гущук, доц. У.І. Нікітчук, ст.в. Т.Г. Жовтенко  
Термін: до 2023 року 

3. Покращити показники якісного складу науково-педагогічних працівників на кафедр         
громадського здоров’я і документознавства та інформаційної діяльності, зокрема активізувати         
роботу з отримання вчених звань старшими викладачами А.В. Охріменко, О.В. Прасюк,           
В.Д. Бондар, А.Ю. Гільман.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, А.В. Охріменко,  
О.В. Прасюк, В.Д. Бондар, А.Ю. Гільман 

Термін: до кінця 2019 року 
4. Активізувати роботу факультету щодо написання навчальних посібників та підручників для           
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема для спеціальностей «Психологія»,       
«Громадське здоров’я», «Національна безпека». 

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі 
Термін: до кінця 2019 року 

5. Покращити навчально-методичне забезпечення викладання професійно-орієнтованих      
дисциплін, зокрема здійснити редизайн навчальних програм усіх спеціальностей факультету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі 
Термін: до початку 2018/2019 н.р. 

6. Постійно здійснювати моніторинг якості викладання професійно-орієнтованих дисциплін на         
факультеті політико-інформаційного менеджменту. 

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр  
Термін: упродовж навчального року 

7. Активізувати роботу викладачів факультету щодо розміщення навчально-методичного        
забезпечення професійно-орієнтованих дисциплін в ІС Moodle. Оновити навчально-методичне        
забезпечення професійно-орієнтованих дисциплін в ІС Moodle.  

Відповідальні: декан, завідувачі кафедр  
Термін: до початку 2018/2019 н.р. 

8. Покращити забезпечення фаховою літературою спеціальності «Громадське здоров’я» та         
«Національна безпека» для викладання професійно-орієнтованих дисциплін.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, директор бібліотеки 
                                                                   Термін: до початку 2018/2019 н.р.  

9. Активізувати залучення англомовної літератури для читання професійно-орієнтованих        
дисциплін на факультеті.  

Відповідальні: завідуючі кафедр, викладачі  
                                                                   Термін: до початку 2019 р. 
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10. Покращити рівень читання професійно-орієнтованих курсів на факультеті, зокрема уникати          
дублювання тем, невідповідності читання лекцій до заявлених тем у програмах 

Відповідальні: завідуючі кафедр, викладачі 
Термін: до початку 2018/2019 н.р. 

11. Активізувати діяльність робочих груп з розробки освітніх програм та підготувати           
збалансовані у контексті викладання професійно-орієнтованих дисциплін навчальні плани для         
усіх ОПП факультету.  

Відповідальні: гаранти ОПП, завідувачі кафедр,  
Термін: до 10 травня 2018 року. 

 
 
ІІІ. Про стан та перспективи виховної роботи в університеті 
- Заслухавши інформацію про стан та перспективи виховної роботи в університеті проф.           

Р.В. Каламаж, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 

 
 
ІV. Про наукову роботу студентів університету 
- Заслухавши звіт про наукову роботу студентів проректора з науково-педагогічної роботи          

доц. Д.М. Шевчука, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Прийняти до уваги інформацію зі звіту проректора з науково-педагогічної роботи доц.            
Д.М. Шевчука та визнати стан студентської наукової роботи в університеті задовільним. 
2. Розробити методичні рекомендації щодо написання наукових есе. 

Відповідальні: Шевчук Д. М. 
Термін: вересень 2018 р. 

3. Розглянути можливість перенесення науково-дослідної практики студентів 4 курсу на перший           
семестр. 

Відповідальні: Шевчук Д. М., Кривицька О. Р., Криловець В. О. 
Термін: червень 2018 р. 

4. Активізувати міжфакультетську співпрацю щодо організації спільних наукових заходів для          
студентів (круглих столів, конференцій, дискусій) 

Відповідальні: Шевчук Д. М., Кривицька О. Р.,  
декани факультетів / директор Інституту права ім. І. Малиновського,  

голова СНТ Академік, керівник наукового підрозділу БС 
Термін: вересень 2018 р. 

5. Оновити положення про діяльність СНТ Академік. 
Відповідальні: Шевчук Д. М., Кривицька О. Р., голова СНТ Академік 

Термін: червень 2018 р. 
6. Розглянути можливість створення електронної системи студентської наукової звітності. 

Відповідальні: Шевчук Д. М., Коцюк Ю. А. 
Термін: вересень 2018 р.  

7. Організувати загальноуніверситетський семінар для студентів з питань академічної         
доброчесності та методологічної культури. 

Відповідальні: Шевчук Д. М., Кривицька О. Р.,  
голова СНТ Академік, керівник наукового підрозділу Братства Спудеїв. 

Термін: червень 2018 р. 
8. Інституту права ім. І. Малиновського розглянути можливість заснування студентського          
наукового збірника та проведення студентської наукової конференції. 

Відповідальні: Директор Інституту права ім. І. Малиновського, О.П. Герасимчук  
Термін: вересень 2018 р. 
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9. Активізувати участь студентів у всеукраїнських та закордонних стипендійних наукових          
програмах (наприклад, ЗАВТРА UA) 

Відповідальні: Шевчук Д. М., декани факультетів / 
директор Інституту права ім. І. Малиновського 

Термін: постійно 
 
V. Звіти про роботу наукових лабораторій та центрів на факультетах та в Інституті права. 
- Заслухавши звіт про роботу наукових лабораторій та центрів на факультетах та в Інституті             

права проректора з науково-педагогічної роботи доц. Д.М. Шевчука, обговоривши питання,          
Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Прийняти до уваги інформацію зі звіту проректора з науково-педагогічної роботи доц.            
Д.М. Шевчука та визнати стан роботи наукових лабораторій та центрів в університеті          
задовільним. 
2. Оновити положення наукових центрів і лабораторій, які не були подані на затвердження             
Вченою радою університету. 

Відповідальні: керівники наукових центрів і лабораторій,  
О. Р. Кривицька 

Термін: травень 2018 р. 
3. Привести структуру університету у відповідність до затверджених назв наукових центрів і            
лабораторій. 

Відповідальні: Кривицька О. Р., Волинчук В. О. 
Термін: травень 2018 р. 

4. Розширити співпрацю наукових центрів та лабораторій НаУОА із зовнішніми стейкхолдерами           
та партнерськими науково-дослідними інституціями. 

Відповідальні: керівники наукових центрів і лабораторій 
Термін: постійно 

5. Науково-дослідному центру «Інститут глобальних стратегій управління» впровадити журнал         
«Global World»до наукометричної бази Index Copernicus. 

Відповідальні: Штурхецький С. В. 
Термін: жовтень 2018 р. 

6. Декану економічного факультету розглянути можливість створення наукових центрів та          
лабораторій, які б займалися аналізом економічних процесів, підготовкою інвестиційних         
проектів, проведенням досліджень в галузі комп’ютерних технологій. 

Відповідальні: Козак Л. В. 
Термін: червень 2018 р. 

7. З метою збільшення кількості комерціалізованих об’єктів авторського права активізувати          
роботу із заключення господоговірної тематики. 

Відповідальні: керівники наукових центрів / лабораторій 
Термін: жовтень 2018 р.  

8. Центру політичних досліджень та Науково-дослідній лабораторії з вивчення проблем          
сучасного муніципалізму розробити проект школи та/або циклу тренінгів для керівників ОТГ з            
питань муніципального права, адміністративної реформи, підготовки бюджету. 

Відповідальні: Дробуш І. В., Лебедюк В. М. 
Термін: червень 2018 р. 

9. Центру політичних досліджень та Центру європейських досліджень створити спільний          
журнал «Ostroh Academy Journal of Political Science and International Relations» 

Відповідальні: Сидорук Т. В., Лебедюк В. М. 
Термін: грудень 2018 р. 

10. Центру національної безпеки започаткувати підготовку періодичних аналітичних звітів з          
питань безпеки в регіоні Центральної та Східної Європи. 



5 
 

Відповідальні: Жовтенко Т. Г. 
Термін: червень 2018 р. 

11. Науково-дослідному центру «Екології людини та охорони громадського здоров’я»         
підготувати та провести презентацію лабораторії дослідження мікроклімату та лабораторії         
досліджень гама-фону та радону із застосуванням наявного обладнання. 

Відповідальні: Гущук І. В. 
Термін: червень 2018 р. 

 
VІ. Про подання наукових проектів на конкурс МОН України та перспективи укладення            
госпдоговірних тем 

- Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи доц.       
Д.М. Шевчука, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

Прийняти до розгляду такі проекти: 
1. Конкурс наукових проектів молодих вчених МОН України 

● «Інтеграція і адаптація кримських татар материкової України як основа стратегії деокупації           
Криму» (Керівник: доц. Якубович М. М.); 

● «Системи підтримки прийняття рішень логістичного забезпечення стійкого розвитку міст та          
агломерацій» (Керівник: проф. Аверкина М. Ф.); 
2. Конкурс наукових проектів МОН України 

● «Волинь у процесах націотворення» (Керівник: проф. Трофимович В. В.); 
● «Математичне та комп’ютерне моделювання складних нелінійних фізико-хімічних процесів        

гідромеханіки в каталітичних середовищах пористої та нано-пористої структури» (Керівник:         
проф. Власюк А. П.); 

● «Актуальні виклики та загрози національній безпеці України в контексті гібридної війни:           
контент, канали та механізми протидії» (Керівник: доц. Штурхецький С. В.) 

● Організація медико-психологічного супроводу осіб з тривожними та депресивними станами         
в контексті впровадження «Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я        
в Україні на період до 2025 року». (Керівник: доц. Гущук І. В.) 

 
 
VІІ. Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 
- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, доц. І.В. Шостак, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 
 


