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І. Про проходження вступної кампанії та підсумки зарахування студентів на 1 курс. 
- Заслухавши звіт відповідального секретаря Приймальної комісії доц. Г.С. Пастушок,         

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію про проходження вступної кампанії та підсумки зарахування студентів на 1           

курс у 2018 році взяти до уваги. 
 
ІІ. Про затвердження Плану профорієнтаційної роботи в НаУ “Острозька академія” на           
2018/2019 н.р. 
- Заслухавши інформацію проректора проф. Р.В. Каламаж, обговоривши питання, вчена рада          

УХВАЛИЛА: 
1. Затвердити План профорієнтаційної роботи в Національному університеті “Острозька        

академія” на 2018/2019 н.р. 
 
ІІІ. Про роботу Наукової бібліотеки та перспективи її розвитку. 
- Заслухавши інформацію директора Наукової бібліотеки Ю.А. Коцюка, обговоривши питання,         

вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Звіт директора Наукової бібліотеки Ю.А. Коцюка взяти до уваги. 
2. Розглянути проектні та фінансові можливості обладнання приміщення сектору іноземних мов          

компактусами чи вищими стелажами з метою розширення фондів. 
Термін: до кінця 2018 року. 

Відп.: О.П. Конторук, Н.М. Мельничук 
116769704. Провести ремонт приміщення серверної. 

Термін: упродовж 2018 року. 
Відп.: Н.М. Мельничук 

116769576. Рекомендувати здійснити перехід на використання АБІС koha з метою кращої          
реалізації бібліотечних послуг та підвищення рівня персональної відповідальності бібліотекарів. 

Термін: упродовж 2018/2019 н.р. 
Відп.: Ю.А. Коцюк, Ю.В. Клебан 

116769664. Продовжити використання волонтерської праці для прискорення бібіотечних робіт,        
зокрема: внесення у репозитарій eprints статей наукових журналів, що видаються в ОА, по             
можливості задіяти волонтерів із відповідних факультетів/кафедр; створення електронних книг.         
Провести необхідне навчання волонтерів. 

Термін: упродовж року 
Відп.: Г.П. Цеп’юк, Б.В. Красюк 

116769616. Продовжити проведення щорічних практичних занять з першим курсом на теми:          
“Робота із системою Litpro та ресурсами бібліотеки”, “Робота з обліковим записом у домені             
oa.edu.ua та системою Moodle”. 

Термін: упродовж вересня, жовтня щорічно 
Відп.: Ю.А. Коцюк, Ю.В. Клебан, Г.П. Цеп’юк, Н.В. Денисенко 

116739456. Підготувати проект відкритого бібліотечного простору, на основі вивчення досвіду         
провідних бібліотек. 

Термін: до кінця 2018 р. 
Відп.: Ю.А. Коцюк, Н.М. Мельничук 

116770048. Активізувати роботу над пошуком та реалізацією грантових пропозицій,        
запропонувати ректорату не менше трьох грантових пропозицій з метою залучення коштів. 
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Термін: до 14.09.2018 р. 
Відп.: Ю.А. Коцюк, Ю.В. Клебан, Г.П. Цеп’юк, Н.В. Денисенко 

116739496. Проаналізувати забезпечення навчальною літературою освітні програми, що       
реалізуються в НаУОА 

Термін: жовтень 2018 року 
Відп.: Н. В. Денисенко, гаранти освітніх програм, лаборанти кафедр 

116769960. Здійснити моніторинг завантаженості працівників бібліотеки з метою оптимізації        
штатного розпису. 

Термін: до 11.09.2018 р. 
Відп.: Ю.А. Коцюк 

 
ІV. Про готовність до нового навчального 2018/2019 року: виховна і наукова робота 
- Заслухавши інформацію про готовність до 2018/2019 навчального року проректора з          

науково-педагогічної роботи доц. Д.М. Шевчука та проректора з навчально-виховної роботи           
проф. Р.В. Каламаж, обговоривши питання, вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію взяти до уваги. 
 
V. Оцінка підготовки матеріально-технічної бази університету до роботи в новому          
навчальному 2018/2019 році. Перспективи розвитку АГЧ 
- Заслухавши інформацію помічника з АГЧ та розвитку Н.М. Мельничук, обговоривши          

питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію про оцінку підготовки матеріально-технічної бази університету до роботи в          

новому навчальному 2018/2019 році взяти до уваги. 
2. Підготовку матеріально-технічної бази університету до роботи в новому навчальному         

2018/2019 році вважати задовільною. 
 
VІ. Про підготовку відзначення 25-річчя відродження Острозької академії 
- Заслухавши інформацію проректора з навчально-виховної роботи проф. Р.В. Каламаж,         

обговоривши питання, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 
2. У термін 2 тижнів подати пропозиції щодо відзначення 25-річчя відродження Острозької           

академії оргкомітету. 
 

VІІ. Аналіз результатів сесії за ІІ семестр 2017/2018 н.р. 
- Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи доц. Д.М. Шевчука,         

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

 
VІІІ. Інформація про виконання ухвал попередніх вчених рад 
- Заслухавши інформацію секретаря вченої ради, доц. І.В. Шостак, Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію взяти до уваги. 
 


