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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5 

засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 27 квітня 2017 р. 

 

Всього членів вченої ради - 46 чол. 

Присутніх      - 32 чол. 

  

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар  - доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1.Звіт декана художньо-педагогічного факультету «Про роботу кафедр 

факультету щодо удосконалення системи професійного відбору та росту 

якості підготовки фахівців мистецького напрямку»  

 

Доповідає доцент Дзюбишина, декан художньо-педагогічного факультету. 

Співдоповідач професор Сверлюк Я.В., голова комісії.  

 

2. Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази РДГУ та 

покращення соціально-побутових умов навчання і проживання студентів. 

 

Доповідає Лазарук Л.С., проректор з навчально-практичної та 

адміністративно-господарської роботи.. 

 

3.Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт декана художньо-педагогічного факультету доцента 

Дзюбишиної Н.Б. «Про роботу кафедр факультету щодо удосконалення 

системи професійного відбору та росту якості підготовки фахівців 

мистецького напрямку»  

Звіт додається. 

1.2. Доповідь професора Сверлюка Я.В., голови комісії «Про роботу кафедр 

художньо-педагогічного факультету щодо удосконалення системи 

професійного відбору та росту якості підготовки фахівців мистецького 

напрямку». 

Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана художньо-педагогічного 

факультету доцента Дзюбишиної Н.Б. «Про роботу кафедр факультету щодо 

удосконалення системи професійного відбору та росту якості підготовки 

фахівців мистецького напрямку» та довідку голови комісії професора 
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Сверлюка Я.В. Вчена рада відзначає, що деканат і кафедри факультету 

проводять відповідну роботу з удосконалення системи професійного відбору 

та росту якості підготовки фахівців мистецького напрямку, що реалізується з 

урахуванням чинних нормативно-правових вимог, зокрема: 

- організація навчального процесу здійснюється відповідно до 

затвердженими навчальних планів, робочих навчальних програм, 

системи рейтингових оцінок знань. Всі спеціальності забезпечені 

навчально-методичними комплексами.; 

- на кафедрах факультету систематично удосконалюється методичне 

забезпечення навчального процесу, розширюється діапазон 

застосування інноваційних технологій в навчальному процесі, 

самостійній та індивідуальній роботі студентів. Деканат і завідувачі 

кафедр систематично забезпечують планування та контроль усіх 

напрямів організації навчального процесу; 

- росту якості підготовки фахівців сприяє наукова та творча діяльність 

викладачів і студентів – науко метричні видання, міжнародні 

конференції, конкурси, фестивалі, діяльність наукових товариств, 

наукові семінари, олімпіади, виставкова робота, взаємодія студентів і 

викладачів з міжнародними закладами культури і мистецтв. 

Разом з тим, варто активізувати роботу зі зміцнення кадрового 

забезпечення спеціальностей, оновлення та поліпшення матеріально-

технічної та методичної бази кафедр факультету. 

Вчена рада ухвалює: 

1. Звіт декана художньо-педагогічного факультету «Про роботу 

кафедр факультету щодо удосконалення системи професійного 

відбору та росту якості підготовки фахівців мистецького напрямку» 

та довідку голови комісії професора Сверлюка Я.В. взяти до відома. 

Роботу деканату і кафедр з даного питання вважати задовільною 

2. Продовжувати працювати над створенням навчально-методичних 

матеріалів, електронних ресурсів, впровадженням інноваційних 

форм і методів роботи зі студентами 

Постійно      деканат, кафедри 

3. З метою розширення ліцензованого обсягу прийому на освітній 

ступінь «Магістр» вивчити питання щодо залучення для роботи на 

випускових кафедрах докторів наук, професорів, посилити роботу 

щодо зміцнення наукового цензу кафедр шляхом захисту 

викладачами кандидатських та докторських дисертацій. 

Постійно      деканат, кафедри. 

4. Продовжити практику організації та проведення студентських 

науково-методичних семінарів, конференцій, предметних олімпіад, 

творчих та наукових конкурсів і фестивалів 

  Постійно      деканат, кафедри  

  5. Поліпшити матеріально-технічну базу факультету і кафедр відповідно до 

сучасних вимог. 

   Постійно     ректорат, деканат, кафедри. 



 3 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора 

Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи. 

 Результати голосування: 

За – 32 чол. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1. Інформацію Лазарука Л.С., проректора з навчально-практичної та 

адміністративно-господарської роботи «Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази РДГУ та покращення соціально-побутових умов 

навчання і проживання студентів». 

Інформація додається.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши Інформацію Лазарука Л.С., проректора з 

навчально-практичної та адміністративно-господарської роботи «Про заходи 

щодо зміцнення матеріально-технічної бази РДГУ та покращення соціально-

побутових умов навчання і проживання студентів» Вчена рада ухвалює: 

1. Інформацію Лазарука Л.С., проректора з навчально-практичної та 

адміністративно-господарської роботи «Про заходи щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази РДГУ та покращення соціально-побутових 

умов навчання і проживання студентів» взяти до відома. 

2. Підрозділам АГР продовжити виконання заходів спрямованих на 

зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази адміністративних 

приміщень, гуртожитків, будівель і споруд навчально-житлового та 

адміністративного призначення університету. 

Постійно   Лазарук Л.С., проректор з НП та АГР. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора 

Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ.   

 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

3.1. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

Положення про Інституційний репозитарій Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про Інституційний репозитарій Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

 

 

3.2. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

графіка наукових відряджень на травень 2017 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графіка наукових відряджень на травень 2017 року. 
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Оригінали протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради     професор Постоловський Р.М. 

 

 

Вчений секретар     доцент Терешко Л.В. 

 

 

 


