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І. Інформація про працевлаштування випускників НаУОА.  
- Заслухавши інформацію Л.М. Ревенко, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію про працевлаштування випускників НаУОА взяти до уваги. 
2. Проводити щомісячний моніторинг роботи фахівця відділу кадрів з працевлаштування         

студентів та випускників на ректораті. 
 
 
ІІ.  Про перспективи удосконалення роботи комп’ютерної мережі НаУОА 
- Заслухавши звіт головного інженера ІТЦ І.Р. Зубенка, звіт комісії, обговоривши питання,           

вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Звіт головного інженера ІТЦ І.Р. Зубенка взяти до уваги. 
2. Продовжити реалізацію повного ліцензування програмного забезпечення, яке       

використовується в університеті, зокрема MS Office та MS Windows у бібліотеці.           
Рекомендувати комп’ютерному центру НаУОА залучити грантові кошти для виконання         
цього завдання. 

Термін: упродовж 2018 року. 
Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

66297600. Провести моніторинг інтерфейсів програмного забезпечення, що      
використовується в НаУОА, на предмет використання російської мови та  змінити, у разі            
виявлення, на україномовний/англомовний. 

Термін: лютого 2018 р. 
Відп.: І.Р. Зубенко, 

25891920. Проводити постійний моніторинг комп’ютерних класів на предмет оновлення        
застарілої непрацездатної, неробочої комп’ютерної техніки з метою гарантування їх         
безперебійної роботи. 

Термін: упродовж 2018 року. 
Відп.: І.Р. Зубенко 

72188144. Здійснити заміну системних блоків у комп’ютерній аудиторії №32, так як термін           
їхньої експлуатації старший 9-років. Як альтернативу розглянути можливість обладнати         
існуючі блоки SSD-дисками та додатковою оперативною пам’яттю, що дозволить збільшити          
швидкість їхньої роботи 

Термін: упродовж 2018 року. 
Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

72188192. Провести заходи для модернізації комп'ютерів (додатково встановити SSD-диски        
та оперативну пам’ять)  у комп’ютерній лабораторії №21 з метою прискорення роботи із            
додатками, які використовуються на курсах програмування та інформаційних систем.  

Термін: до кінця січня 2018 р. 
Відп.: І.Р. Зубенко, А.В. Марченко 

72188240. Розробити та оприлюднити графік та впровадити систематичне оновлення        
програмного забезпечення у комп’ютерних класах. 

Термін: до кінця січня 2018 р. 
Відп.: І.Р. Зубенко 
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72188288. Збільшити пропускну здатність Інтернет або оптимізувати її розподіл. З метою          

оптимізації побудувати мапу WiFi-покриття НаУОА та здійснити її аналіз. 
Термін: до кінця січня 2018 р. 

Відп.: І.Р. Зубенко 
72188336. Продовжити розширення бездротової мережі університету.  

Термін: постійно 
Відп.: І.Р. Зубенко 

72188384. Покращити роботу наявної мережі WiFi в аудиторіях, кафедрах, деканатах.         
Запровадити регулярний моніторинг роботи безпровідних точок доступу 

Термін: постійно 
Відп.: І.Р. Зубенко 

72188432. Використати можливості комп’ютерної мережі для створення на базі        
використання мережевих сервісів мовної лабораторії. Для цього закупити необхідне         
програмне та апаратне забезпечення й обладнати окрему аудиторію. Вивчити питання про           
оновлення обладнання мовної аудиторії № 31. 

Термін: до початку нового навчального року. 
Відп.: І.Р. Зубенко, І.В. Ковальчук, А.В. Марченко 

72188480. У зв’язку із ліцензуванням нової спеціальності “Комп’ютерні науки” створити ще          
одну комп’ютерну лабораторію. Для цього закупити необхідне програмне та апаратне          
забезпечення й обладнати окрему аудиторію. 

Термін: до початку нового навчального року. 
Відп.: І.Р. Зубенко, А.П. Власюк, А.В. Марченко 

13. Здійснити перевірку університетських сайтів і доповісти на ректораті. Відкриття нового           
сайту здійснювати виключно за рішенням ректорату. 

Термін: до кінця січня 2018 р. 
Відп.: проф. П.М. Кралюк, В.О. Волинчук, доц. Ю.А. Коцюк 

 
 
ІІІ. Аналіз роботи наукового відділу 
- Заслухавши звіт керівника наукового відділу О.Р. Кривицької, звіт комісії, обговоривши          

питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Звіт керівника наукового відділу взяти до уваги та визнати роботу наукового відділу            

задовільною. 
2. Оновити положення про науковий підрозділ НаУОА з метою уточнення та конкретизації           

його завдань. 
Термін: січень 2018 року. 

Відп.: О.Р. Кривицька 
3. Розробити план діяльності наукового відділу відповідно до стратегії розвитку НаУОА. 

Термін: січень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька 

4. Актуалізувати інформацію в розділі «Наука» офіційного веб-сайту НаУОА. Збільшити         
наповненість англійської версії розділу з метою міжнародної популяризації наукових         
досліджень, що здійснюються в університеті. 

Термін: березень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька, М.В. Нечипорук, Л.М. Коцюк 

5. Активізувати оприлюднення результатів науково-дослідної роботи науково-педагогічних      
працівників НаУОА у виданнях, індексованих у SCOPUS, WoS та Copernicus. 

Термін: червень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька 
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6. Розглянути можливість залучення грантових коштів на науково-дослідні лабораторії та         

наукові центри, що діють при НаУОА. 
Термін: постійно 

Відп.: О.Р. Кривицька,  
керівники лабораторій та наукових центрів 

7. Збільшити кількість зареєстрованих об’єктів права інтелектуальної власності та        
комерціалізації наукових досліджень працівників НаУОА. 

Термін: травень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька 

8. Налагодити студентську наукову роботу на загально університетському рівні. Активізувати         
діяльність СНТ Академік, Наукової ради молодих вчених. 

Термін: березень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька 

9. Зареєструвати НаУОА в науко метричній базі SCOPUS з метою отримання доступу до бази             
та відображення в рейтингу університетів за показниками SCOPUS. 

Термін: березень 2018 року. 
Відп.: П.М. Кралюк, О.Р. Кривицька 

10. Організувати проведення в рамках Школи освітніх інновацій циклу занять, присвячених          
науковим дослідженням, написанню статей в SCOPUS та WoS, можливостям участі в           
грантових конкурсах, наукового стажування викладачів. 

Термін: березень 2018 року. 
Відп.: О.Р. Кривицька, В.О. Волинчук 

 
 
ІV. Затвердження кандидатур на призначення стипендій Кабінету Міністрів України,         
Президента України, імені М.Грушевського відповідно до виділених квот на ІІ семестр           
2017/2018 н.р. 
- Заслухавши подання на призначення стипендій Кабінету Міністрів України, Президента          
України, імені М.Грушевського відповідно до виділених квот на ІІ семестр 2017/2018 н.р.,            
обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
Погодити наступні кандидатури:  
- На призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Осипенкова         

Марина Олександрівна (2 курс, факультет політико-інформаційного менеджменту) 
- На призначення іменної академічної стипендії Президента України Басюк Катерина         

Володимирівна (6 курс, факультет романо-германських мов) 
- На призначення іменної академічної стипендії Президента України Кириленко Ольга         

Вікторівна (3 курс, гуманітарний факультет) 
- На призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України Ющук Тетяна          

Федорівна (5 курс магістеріуму, факультет міжнародних відносин) 
- На призначення іменної академічної стипендії імені М.С. Грушевського Ширяєва Алісія          

Ігорівна (3 курс, економічний факультет). 
 
 
V. Інформація про виконання ухвал попередньої вченої ради. 

- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, І.В. Шостак, Вчена рада УХВАЛИЛА:  
1. Інформацію взяти до відома. 

 
 


