ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 23 лютого 2017 р.
Всього членів вченої ради - 46 чол.
Присутніх
- 37 чол.
Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звіт декана факультету документальних комунікацій та менеджменту «Про
навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу
факультету».
Доповідає: доц. Юхименко-Назарук І.А., декан факультету документальних
комунікацій та менеджменту.
Співдоповідач проф. Сідлецький В.О., голова комісії.
2. Ресурсно-інформаційна база наукової бібліотеки як головний чинник
забезпечення навчального і наукового процесу РДГУ.
Доповідає Грипич С.Н., директор наукової бібліотеки.
3. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету документальних комунікацій та менеджменту
доц. Юхименко-Назарук І.А., «Про навчально-методичну, наукову, виховну
та організаційну роботу факультету».
Звіт додається.
1.2. Доповідь професора Сідлецького В.О. менеджменту «Про навчальнометодичну, наукову, виховну та організаційну роботу факультету ДКМ».
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету документальних
комунікацій та менеджменту доц. Юхименко-Назарук І.А., «Про навчальнометодичну, наукову, виховну та організаційну роботу факультету» та
доповідь голови комісії професора Сідлецького В.О. «Про навчальнометодичну, наукову, виховну та організаційну роботу факультету ДКМ»
Вчена рада констатує, що кафедри факультету ДКМ підтвердили високу
якість щодо забезпечення навчально-методичної, наукової, виховної та
організаційної роботи факультету.
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Дане питання розглядається на засіданнях ради факультету, НМР,
засіданнях кафедр. Системна робота проводиться щодо підвищення
наукового рівня викладачів, періодично публікуються наукові статті,
видаються монографії, навчально-методичні посібники.
В рамках міжнародного співробітництва виконується наукове
дослідження «Дуальна модель математичного динамічного програмування» в
рамках угоди між РДГУ та Університетом Інформатики та мистецтв
(Польща, Лодзь). Завершено виконання науково-дослідної роботи
«Підвищення ефективності прогресуючого стиснення зображень без втрат».
Виконуються дві держбюджетні теми. Кафедрою менеджменту
проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи
розвитку сільського та екологічного туризму в Україні», видано збірник
наукових праць. В 2016 році на факультеті був створений «Центр
інноваційних технологій»
Студенти активно залучаються до наукової роботи, різноманітних
виховних заходів, інформування про перспективи обраної професії.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт декана факультету документальних комунікацій та менеджменту
доц. Юхименко-Назарук І.А., «Про навчально-методичну, наукову,
виховну та організаційну роботу факультету» схвалити. Роботу
факультету з даного питання вважати задовільною.
2. Постійно працювати над удосконаленням навчально-методичного
забезпечення дисциплін з метою реалізації ефективних шляхів якісної
професійної підготовки студентів.
Постійно
НМР, кафедри
3. Посилити роботу щодо зростання та зміцнення наукового цензу
шляхом успішного навчання і захисту кандидатських та докторських
дисертацій використовуючи можливості підготовки в аспірантурі та
докторантурі, активізувати видання публікацій статей, навчальних
посібників .
Постійно
Деканат, кафедри.
4. Активізувати роботу факультетського консалтингового центру з питань
організації управлінської діяльності з представниками бізнесу.
Постійно
Деканат, кафедри.
5. Активізувати роботу кафедр щодо участі студентів в предметних
олімпіадах, наукових конференціях т а конкурсах.
Постійно
деканат, кафедри
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки «Ресурсноінформаційна база наукової бібліотеки як головний чинник забезпечення
навчального і наукового процесу РДГУ».
Звіт додається.
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УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт доцента Грипич С.Н., директора
наукової бібліотеки «Ресурсно-інформаційна база наукової бібліотеки як
головний чинник забезпечення навчального і наукового процесу РДГУ»,
Вчена рада відзначає, що науковою бібліотекою проводиться значна робота з
формування та удосконалення ресурсно-інформаційної бази.
Продовжується поповнення документального фонду на різноманітних
носіях. Якісний стан книгозабезпечення навчального процесу, докторантури
та аспірантури контролюється завдяки веденню спеціальної карткової
картотеки та електронної бази даних.
Формується електронна бібліотека, основними напрямками якої є
накопичення, збереження, організація різноманітної електронної інформації з
метою пошуку, аналізу і доступу до неї. Зокрема, її ресурсна база включає
внутрішньо бібліотечні електронні джерела інформації (каталог,
бібліографічні, реферативні, повнотекстові бази даних), мережеві (власний
веб-сайт) та ін..
Особлива увага приділяється створенню максимальних умов студентам
для їх самостійної підготовки до занять, науковцям у проведенні наукових
досліджень, а також іншим категоріям користувачів бібліотеки. З цією метою
продовжується
модернізація
бібліотечного,
бібліографічного
та
інформаційного обслуговування. Постійно впроваджуються нові форми і
методи роботи, новітні інформаційні технології та інноваційні послуги.
Важливим напрямом у створенні ресурсно-інформаційної бази є
науково-дослідницька
робота.,
яка
спрямована
на
реалізацію,
започаткованого бібліотекою довгострокового наукового проекту «Історія
РДГУ»; загальнодержавного корпоративного проекту «Україніка наукова»;
підготовки і випуску різноманітних посібників та інших видань, які
доповнюють інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів.
Проте, недостатність сучасного комп’ютерного оснащення та інших
технічних засобів ускладнює роботу бібліотеки щодо подальшого ощирення,
удосконалення її ресурсно-інформаційної бази в т.ч. і створення
Інформаційного депозитарію РДГУ. Відсутність локальної комп’ютерної
мережі між структурними підрозділами наукової бібліотеки, що знаходиться
в різних навчальних корпусах та гуртожитках, створює незручності
студентам і викладачам в оперативному використанні електронних
інформаційних ресурсах. Нерегулярне фінансування перешкоджає
поповненню фондів новими виданнями.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки «Ресурсноінформаційна база наукової бібліотеки як головний чинник
забезпечення навчального і наукового процесу РДГУ» взяти до відома.
Роботу бібліотеки з даного питання вважати задовільною.
2. Розробити необхідну інструктивно-методичну документацію щодо
створення та функціонування «Інституційного депозитарію РДГУ».
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До 01.05.2017 р.

Наукова бібліотека, науковий відділ,
інформаційних та мережевих технологій.
3. З метою створення «Інстутиційного депозитарію РДГУ» факультетам,
кафедрам передавати до наукової бібліотеки обов’язковий примірник
підручників, монографій, навчально-методичних посібників та інших
видань викладачів в друкованому та електронному варіантах.
Постійно
факультети, кафедри, редакційно-видавничий відділ
4. .Сприяти
науковій
бібліотеці
у
забезпеченні
необхідною
комп’ютерною технікою та іншим технічним оснащенням для
подальшого розвитку та удосконалення її діяльності.
Постійно
бухгалтерія, відділ інформаційних та мережевих
технологій.
5. Провести локальну комп’ютерну мережу між структурними
підрозділами наукової бібліотеки, які розташовані в різних навчальних
корпусах і гуртожитках та розширити зону WI-FI.
До 01.01.2018 р.
ректорат, відділ інформаційних та мережевих
технологій.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи та доцента Дейнегу О.В.,
проректора з наукової роботи.
ІІІ.СЛУХАЛИ:
3.1. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи про
затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності
рівнів (ступенів) освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог
освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітніми
рівнями «бакалавр», спеціаліст» на факультетах університету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити списки голів екзаменаційних комісій зі встановлення
відповідності рівнів (ступенів) освітньої підготовки здобувачів вищої освіти
до вимог освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за
освітніми рівнями «бакалавр», спеціаліст» на факультетах університету на
2017 рік. Додаються.
3.2. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про внесення змін
до Правил прийому РДГУ в 2017 році.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку з рішеннями, прийнятими Ліцензійною комісією МОН
України (протоколи № 29/1 від 07.12.2016 р.; № 33/1 від 27.12.2016 р.; № 34/1
від 05.01.2017; № 38\1 від 02.02.2017 р.; № 39/1 від 09.02.2017 р.) щодо
розширення провадження освітньої діяльності РДГУ, започаткування нових
спеціальностей, рівня вищої освіти та змінами, внесеними до Постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження
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переліку галузей знань і спеціальностей , за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» згідно з Постановами Кабінету Міністрів України
від 27 вересня 2016 р. № 674 та № 53 від 01.02.2017 р. внести зміни до
Правил прийому РДГУ в 2017 році. Додаються на 7 с.
3.3. Доцента Дейнегу В.О., проректора з наукової роботи про затвердження
графіка наукових відряджень на березень 2017 року.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити графік наукових відряджень на березень 2017 року.
Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої ради

професор Постоловський Р.М.

Вчений секретар

доцент Терешко Л.В.
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