
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



оновлено лабораторне обладнання в навчальній лабораторії № 214 для виконання 
лабораторних робіт з радіоелектроніки. 

На фізико-технологічному факультеті було оновлене комп’ютерне забезпечення 

спеціалізованої комп'ютерної лабораторії факультету № 212, та було створено 

спеціалізовану мультимедійну лекційну аудиторію №216. 

Бібліотечний фонд  Рівненського державного гуманітарного університету 

регулярно оновлюється новітньою фаховою літературою та періодичними виданнями. 

На даний час, згідно рекомендацій експертної комісії ліцензований обсяг за освітньо-

кваліфікаційним рівнем "бакалавр" становить 50 осіб денної форми 

навчання, набір за освітньо-кваліфікаціним рівнем «спеціаліст» з 2018  року не 
проводиться, а за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" становить ЗО осіб. 

 
8. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Експертна комісія безпосередньо в закладі з’ясувала, що у науковій бібліотеці 

Рівненського державного гуманітарного університету наявні фахові періодичні 

видання, які переплачені на 2019 рік, а саме: український фізичний журнал (1998- 

2019), Фізика в школах України (2004-2019), Фізика і хімія твердого тіла (2006-2019), 

Фізика та астрономія в рідній школі (2014-2019), Фізико-хімічна механіка 

матеріалів(2001-2019), Інформатика в школі (2009-2019). 

Фаховість видань звірена з Переліком наукових фахових видань України, в 

яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку 

наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 

2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 

148/21600) 
 

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ КЕРІВНИЦТВУ 

РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

За результатами аналізу матеріалів акредитаційної справи, проведеної експертизи 

в Рівненському державному гуманітарному університеті, експертна комісія 

рекомендує керівництву університету: 
1. Для ефективності освітнього процесу за напрямом підготовки 6.040203. "Фізика*" 

надалі продовжувати осучаснення лабораторій кафедри фізики та кафедри методики 

викладання фізики і хімії, а також астрономічної обсерваторії. 

2. Продовжити наповнення електронного репозитарію кафедр, які забезпечують 

підготовку фахівців. 
3. Активізувати видання навчально-методичних матеріалів шляхом підготовки 

підручників, навчальних посібників, хрестоматій, методичних рекомендацій та 

фахових видань за авторством професорсько-викладацького складу кафедр як в 

друкованому, так і в електронному форматах. 

4. Вдосконалити механізм формування контингенту студентів шляхом організації 

екскурсій до лабораторій кафедри фізики та кафедри методики викладання фізики і 

хімії, залучення викладачів кафедр до роботи Малої академії наук,  районних і обласний 

олімпіад та творчих конкурсів, активізувати профорієнтаційну роботу, втому числі у 

соціальних мережах, для популяризації  спеціальності  серед абітурієнтів та їх батьків. 

Голова експертної комісії проф.Мендерецький В.В. 

 



 



 



 


