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І. Затвердження тем дисертаційних досліджень 
1.1) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора         

філософії зі спеціальності 035 – «Філологія» аспіранта Подвишенного Олександра         
Андрійовича в такому формулюванні «Дискурс українського окциденталізму в романістиці         
Уласа Самчука» та призначити науковим керівником доктора філологічних наук, професора          
кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”         
Кочергу Світлану Олексіївну.  

1.2) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора         
філософії зі спеціальності 035 – «Філологія» аспіранта Троян Тетяни Олександрівни в           
такому формулюванні: «Літературно-естетична концепція Богдана Лепкого в мемуаристиці        
та епістолярії письменника» та призначити науковим керівником кандидата філологічних         
наук, доцента кафедри української мови і літератури Національного університету         
«Острозька академія» Вісич Олександру Андріївну.  

1.3) Затвердити тему дисертаційного дослідження дисертаційного дослідження аспіранта       
кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Рижик Світлани Олександрівни        
«Проблеми кримінально-правової охорони атмосферного повітря і водних об’єктів (вод) у          
регіонах промислового використання надр України» 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 кандидата юридичних        
наук, доцента кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного        
університету «Острозька академія», Заслуженого юриста України Колоса Михайла        
Івановича. 

1.4) Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри правосуддя та        
кримінально-правових дисциплін Левчук Віти Віталіївни «Кримінально-правова      
характеристика домашнього насильства» 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,         
професора кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Національного       
університету «Острозька академія», Заслуженого юриста України Попелюшка Василя        
Олександровича.  

1.5) Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри Євтушка Сергія        
Олеговича «Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети        
України» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) та призначити науковим           
керівником доц. Мацієвського Юрія Володимировича..  

1.6) Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта кафедри Кундельського Дмитра        
Валерійовича «Феномен структурного насилля та його прояви в Україні» (спеціальність          
23.00.02 – політичні інститути та процеси) та призначити науковим керівником доц.           
Мацієвського Юрія Володимировича.  

1.7) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора         
філософії за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії аспіранта           
Марченка Богдана Миколайовича «Світ українського села як особлива людська реальність»          
та призначити науковим керівником проф. Зайцева Миколу Олександровича.   

1.8) Затвердити тему дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора         
філософії за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія аспірантки Шовкової           
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Оксани Дмитрівни «Особливості когнітивної ілюзії у навчальній діяльності студентів ЗВО»          
та призначити науковим керівником проф. Пасічника Ігоря Демидовича. 
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ІІ. Про роботу Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання у 2017/2018         
н.р. 
- Заслухавши звіт директора Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання доц.        

Пастушок Г.С., висновки комісії у складі доц. В.М. Лебедюка, проф. А.Є. Атаманенко, В.О.            
Криловець, А.В. Марченко, С.Ю. Дороша, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Взяти до уваги звіт директора Навчально-наукового центру заочно-дистанційного навчання          
доц. Пастушок Г.С. та визнати роботу центру задовільною.  
2. Впорядкувати та наповнити/оновити навчальні дисципліни за напрямками у системі          
moodle.oa.edu.ua. 

Відповідальні: Ю.А. Коцюк,  
зав.кафедрами, доц. Г.С. Пастушок,  

                                                  Термін: до 1 вересня 2018 року 
3. Оновити та зробити більш зручним інтерфейс офіційної сторінки Навчально-наукового          
центру заочно-дистанційного навчання відповідно до сучасних вимог. Категорію «Інформація         
для студентів» розширити, включаючи інформацію про можливості проживання, харчування,         
дозвілля і т.д.  

Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: до 1 липня 2018 року 

4. Розглянути можливість надання освітніх послуг через впровадження онлайн-курсів,         
післядипломного або корпоративного навчання та програм професійного зростання.  

Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: постійно 

5. З метою популяризації дистанційного навчання розглянути можливість впровадження         
спеціалізацій (від 4 до 7 курсів) з можливістю отримати сертифікат. 

 Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: до 1 липня 2018 року 

6. Впровадити сервіс з оплати освітніх послуг у НаУОА.  
 Відповідальні: головний бухгалтер, доц. Г.С. Пастушок,  

                                                                   Термін: до 1 вересня 2018 року 
7. Продовжити впровадження через платформу moodle.oa.edu.ua дистанційні курси для         
студентів заочної/ дистанційної форми навчання та доуніверситетської форми навчання.  

Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: до 1 вересня 2018 року 

8. З метою підвищення зацікавленості потенційних споживачів освітніх послуг систематично          
організовувати вебінари щодо актуальних освітніх пропозицій.  

Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: постійно 

9. Активізувати профорієнтаційну роботу у соціальних мережах з фокусуванням на відповідні           
цільові аудиторії щодо освітніх пропозицій Навчально-наукового центру заочно-дистанційного        
навчання. 

Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  
                                                                   Термін: постійно 

10. Активізувати дистанційну підготовку абітурієнтів до складання ЗНО. 
Відповідальні: доц. Г.С. Пастушок,  

завідувачі кафедр. 
Термін: постійно 

11. комісії з питань якості освіти провести моніторинг якості освіти на заочному відділенні 
Відповідальні: доц. В.О. Волинчук  

Термін: червень 2018 р. 
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ІІІ. Про рівень професійної підготовки та впровадження нових технологій у навчальний           
процес. Стан організації та ефективність проходження практик студентами. 
- Заслухавши інформацію про рівень професійної підготовки та впровадження нових         

технологій у навчальний процес; про стан організації та ефективність проходження практик           
студентами, обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
2. Зобов’язати завідувачів кафедр розмістити інформацію про проходження практик в         

інформаційній системі moodle та на офіційному сайті університету. Створити каталог баз           
практик за кожною освітньою програмою.  

Відповідальні: зав.кафедрами,  
відповідальні за практику 

Термін: до 1 квітня 2018 р. 
3. Залучати спонсорські кошти для фінансування практик за кордоном. 

Відповідальні: декани, директор інституту 
Термін: до червня 2018 р. 

4. Періодично проводити моніторинг з питання ефективності практик. 
Відповідальні: В.О. Волинчук, 

декани, директор інституту,  
відповідальні за практику 

Термін: до 1 червня 2018 р. 
5. Обговорити на факультетах та Інституті права питання щодо укладення довгострокових          

договорів з базами практик та питання щодо визначення ефективних баз практик. 
Відповідальні: декани, директор інституту,  

відповідальні за практику 
Термін: до 1 травня 2018 р. 

6. Провести конференцію про особливості критеріїв оцінки професійної підготовки студентів у          
рамках дискусійної платформи «Місія сучасного університету». 

Відповідальні: В.О. Волинчук, 
декани, директор інституту,  

відповідальні за практику, доц. Д.М. Шевчук 
Термін: до вересня 2018 р. 

7. Провести міждисциплінарний семінар з метою обміну досвідом упровадження інноваційних         
технологій. 

Відповідальні: : В.О. Волинчук, 
декани, директор інституту 

Термін: до 29 червня 2018 р. 
  

 
ІV. Аналіз результатів сесії за І семестр 
- Заслухавши інформацію про результати сесії за І семестр проректора з          
навчально-наукової роботи проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, Вчена рада        
УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 
 
 
 
V.  Ухвалення звіту з наукової роботи університету 
- Заслухавши звіт з наукової роботи університету проректора з навчально-наукової роботи          
проф. П.М. Кралюка, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити звіт з наукової роботи університету за 2017 рік. 



6 
 
 


