ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 30 березня 2017 р.
Всього членів вченої ради - 46 чол.
Присутніх
- 35 чол.
Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звіт декана факультету іноземної філології «Впровадження інноваційнопрогресивних форм організації навчально-виховного процесу на факультеті».
Доповідає проф. Ніколайчук Г.І., декан факультету іноземної філології.
Співдоповідач доцент Колупаєва Т.С., голова комісії.
2. Про діяльність наукових шкіл РДГУ
Доповідає доцент Дейнега О.В., проректор з наукової роботи.
3.Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету іноземної філології професора Ніколайчук Г.І.
«Впровадження інноваційно-прогресивних форм організації навчальновиховного процесу на факультеті». Звіт додається.
1.2. Доповідь доцента Колупаєвої Т.Є., голови комісії «Впровадження
інноваційно-прогресивних форм організації навчально-виховного процесу на
факультеті іноземної філології». Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету іноземної філології
професора Ніколайчук Г.І. «Впровадження інноваційно-прогресивних форм
організації навчально-виховного процесу на факультеті» та голови комісії
доцента Колупаєвої Т.Є. Вчена рада відзначає, що деканат і кафедри,
керуючись Законом України «Про вищу освіту», рішеннями колегії МОН
України та Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, активно
та цілеспрямовано працюють над впровадженням інноваційно-прогресивних
форм організації навчального процесу згідно з професійними стандартами.
Кафедри факультету розширюють діапазон застосування мовленнєвих
інноваційних технологій і новітніх педагогічних методик у навчальному
процесі та самостійній роботі студентів, що дозволяє вмотивоване
використання мови як засобу взаємодії і дає можливість оволодівати
найтиповішими прагматично спрямованими зразками спілкування для
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подальшої професійної діяльності та задоволення комунікативних потреб.
Усі види робіт системно плануються та регулярно контролюються деканатом.
Впровадження інноваційно-прогресивних форм традиційно пов’язане з
реалізацією міжнародних проектів., зокрема, через участь в педагогічному
експерименті «Шкільний вчитель нового покоління, запровадженому МОН
України та Британською Радою. У 2017 році факультетом спільно з Ротаріклубом започатковано новий проект – участь студентів випускових курсів у
Міжнародному Референдаріаті, що передбачає проходження педагогічної
практики з німецької мови у гімназіях м. Любек. Третій рік факультет бере
участь в проекті Гете-Інституту в Україні з навчання німецької мови дітей
дошкільного віку, що базується на новітніх методиках раннього вивчення
іноземних мов.
Окрім здобутків у роботі деканату і кафедр є труднощі: вимагає
активізаціє написання підручників та навчальних посібників; оновлення
матеріально-технічної бази відповідно до сучасних вимог. Існує потреба
забезпечення факультету аудиторним фондом та проведення поточного
ремонту в аудиторіях.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт декана факультету іноземної філології професора Ніколайчук Г.І.
«Впровадження інноваційно-прогресивних форм організації навчальновиховного процесу на факультеті» схвалити. Роботу факультету в
аналізованому напрямі вважати задовільною.
2. Поповнити комп’ютерну базу факультету новими ліцензійними
програмами та оновити аудіо-відео-забезпечення навчально-виховного
процесу з метою створення належних умов для застосування
інноваційно-прогресивних технологій.
2017-18 н.р.
ректорат, деканат, головний бухгалтер.
3. Удосконалити систему дистанційного навчання студентів на основі
використання Інтернет-ресурсів навально-методичних мовних центрів
факультету.
2017-18 н.р.
деканат, кафедри, доцен Сідлецький В.О.
4.Активізувати роботу кафедр з підготовки навчальних і методичних
посібників з дисциплін «Методика викладання англійської мови в межах
реалізації проекту «Шкільний вчитель нового покоління».
2017-18 н.р.
деканат, кафедри
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Інформацію доцента Дейнеги О.В., проректора з наукової роботи «Про
діяльність наукових шкіл РДГУ».
Інформація додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з наукової роботи
«Про діяльність наукових шкіл РДГУ» доцента Дейнегу О.В., Вчена рада
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відзначає, що на сьогодні в університеті сформувалися 15 наукових шкіл, які
спрямовують свою діяльність на забезпечення інноваційного розвитку освіти
і науки розробку та впровадження науково-дослідних робіт, підготовку
науково-педагогічних кадрів.
Позитивною є динаміка публікацій монографій, навчальних і
сметодичних посібників, наукових статей у фахових виданнях, тез
міжнародних і Всеукраїнських конференцій, що узагальнюють результати
досліджень наукових шкіл. Щорічно зростає кількість захистів дисертацій.
Ефективною є робота розвинутих наукових шкіл професора
Постоловського Р.М., професора Павелківа Р.В., професора Бомби А.Я.,
професора Михальчук Н.О. професора Колупаєва Б.С.
У стадії розвитку перебувають наукові школи професора Лико Д.В.,
професора Виткалова В.Г. Шугаєвої Л.М., професора Сяського А.О.,
професора Гона М.М., професора Вокальчук Г.М., професора Петренко О.Б.,
професора Швецової Г.М. професора Ямщицького В.М., професора
Литвиненко С.А.
Разом з тим, є передумови для створення нових наукових шкіл:
професора Вербця В.В., професороа Галатюка Ю.М., професора Малафіїка
І.В., професора Карпенчук С.Г., професора Тищука В.І. Розвитку наукових
шкіл сприятиме розробка загальних програм, публікації наукових праць.
Доцільним є систематичне проведення наукових заходів за результатами
діяльності наукових шкіл. Долучати наукові колективи до участі в конкурсах
на здобуття державних та іноземних грантів на науково-дослідні роботи
Вчена рада ухвалює:
1. Інформацію професора Дейнеги О.В., проректора з наукової роботи
паро діяльність наукових шкіл РДГУ взяти до відома.
2. Розробити систему організаційних заходів для удосконалення розвитку
та діяльності наукових шкіл університету.
Науково-технічна рада, Рада молодих вчених
до 012.09.2017 р.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Дейнегу О.В., проректора з наукової роботи.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про внесення
доповнень до розділу 8, затвердженого Вченою радою РДГУ 25.02.2016 року
Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників та продовження з ними трудових
відносин за займаними посадами, як раніше обраних на ці посади за
конкурсом в РДГУ».
УХВАЛИЛИ:
Схвалити внесення доповнень до розділу 8, затвердженого Вченою
радою РДГУ 25.02.2016 року Положення «Про порядок проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та
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продовження з ними трудових відносин за займаними посадами, як раніше
обраних на ці посади за конкурсом в РДГУ», а саме:
- науково-педагогічні працівники, у яких закінчується термін дії
строкового договору (контракту), в т.ч. і ті НПП, які мають право на
продовження трудових відносин за займаними посадами, як раніше
обрані на ці посади за конкурсом, підлягають звільненню з роботи у
зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту) згідно
чинного законодавства ( п.2.ст.36 КЗ п П України).
- Укладання трудових договорів з НПП похилого віку здійснювати лише
за умови наявності вакантної ставки на кафедрі при першочерговому
навантаженні штатних працівників.
3.2.Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження звіту
декана художньо-педагогічного факультету доцента Дзюбишиної Н.Б. про
проходження первинної акредитації у 2016- 2017 н.р. напряму підготовки
6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток культури (027 Музеєзнавство,
пам’яткознавство, галузі знань 02 Культура і мистецтво за «Переліком –
2015».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт декана художньо-педагогічного факультету доцента
Дзюбишиної Н.Б. про проходження первинної акредитації у 2016- 2017 н.р.
напряму підготовки 6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток культури
(027 Музеєзнавство, пам’яткознавство, галузі знань 02 Культура і мистецтво
за «Переліком – 2015».
3.3. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження та
введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів для
отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти з метою започаткування освітньої діяльності з підготовки
фахівців першого бакалаврського рівня спеціальності 028 Менеджмент
соціокультурної діяльності та другого (магістерського рівня спеціальності
014 Середня освіта. Музичне мистецтво.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та ввести в дію освітньо-професійні програми та навчальні
плани для отримання ліцензії на розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти з метою започаткування освітньої діяльності
з підготовки фахівців першого бакалаврського рівня спеціальності 028
Менеджмент соціокультурної діяльності та другого (магістерського рівня
спеціальності 014 Середня освіта. Музичне мистецтво.
3.4.Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про зміну плати за
навчання у порядку передбаченому договором не більше як на офіційно
визначений рівень інфляції (12,4%) за попередній календарний рік.
УХВАЛИЛИ:
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У зв’язку з тим, що розмір заробітної плати з 01.01.2017 р. збільшився,
а також правові підстави закону України «Про вищу освіту», які надають
право РДГУ змінювати розмір плати за освітні послуги – виникла
необхідність збільшити розмір оплати за надані освітні послуги на 12,4% для
студентів, ячкі навчаються за кошти фізичних осіб та уклали Договір про
надання освітніх послуг між РДГУ та фізичною особою, затверджений
постановою КМУ від 19.08.2015 р. № 634 :
- ухвалити рішення про збільшення розміру плати за надані освітні послуги
для фізичних (юридичних) осіб на 12,4% ;
- ввести в дію дане рішення наказом ректора ДГУ.
3.5. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про встановлення
розміру надання пільгової оплати за проживання в студентському
гуртожитку.
УХВАЛИЛИ:
Враховуючи ст..12 Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту, якою встановлено право на отримання
державної цільової підтримки для здобуття вищої освіти певними
категоріями осіб та Постанову Кабміну України від 27 листопада 2016 року
№ 975, якою визначено порядок надання такої підтримки (п.3; п..4; п.5 –
«Для певних категорій осіб, що відповідно до цих Порядку та умов мають
право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою,
державний або комунальний вищий навчальний заклад може самостійно
встановлювати конкретний розмір плати, що не може перевищувати 50%
граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках внз,
визначеного у встановленому порядку» відповідно встановити розмір
надання пільгової оплати за проживання в студентському гуртожитку
студентам РДГУ.
3.6. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження змін
до терміну навчання студентів 1 курсу 2016 року набору з двох років
заочного навчання на 1 рік та навчального плану.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни терміну навчання студентів 1 курсу 2016 року набору з
двох років заочного навчання на 1 рік
2. Затвердити зміни до навчального плану .
3.7. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
графіка наукових відряджень на квітень 2017 року.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити графіка наукових відряджень на квітень 2017 року.
Оригінали протоколу підписали:
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Голова Вченої ради

професор Постоловський Р.М.

Вчений секретар

доцент Терешко Л.В.
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