ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 вересня 2017 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 37 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт декана факультету математики та інформатики доцента Шахрайчука М.І.
щодо реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти і створення
дієвої системи підготовки фахівців».
Доповідає доцент Шахрайчук М.І., декан факультету
інформатики.
Співдоповідач професор Мосієвич О.С., голова комісії.

математики

та

2. Стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери
університету до роботи в осінньо-зимовий період.
Доповідає доцент Гавриш В.С., проректор з навчально-педагогічної, соціальноекономічної, фінансової та господарської діяльності.
3. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету математики та інформатики доцента Шахрайчука М.І.
щодо реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти і створення дієвої
системи підготовки фахівців».
Звіт додається.
1.2. Доповідь професора Мосієвича О.С., голови комісії «Про реалізацію якісного
впровадження стандартів вищої освіти і створення дієвої системи підготовки
фахівців кафедрами факультету математики та інформатики ..
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету математики та інформатики
доцента Шахрайчука МА.І. та довідку голови комісії професора Мосієвича О.С.
вчена рада відмічає, що деканат, кафедри факультету проводять належну роботу з
організації навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень
математичних наук по реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти
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нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, створення дієвої
системи підготовки комплексів дисциплін, що є першим кроком до реалізації
дистанційної форми навчання.
Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу спрямована на
удосконалення розробки та впровадження новітніх технологій в організацію
навчального процесу факультету. Кафедри мають значний науковий потенціал –
понад 75%, що є достатнім для здійснення підготовки фахівців і продовження
освітньої діяльності на першому і другому рівнях вищої освіти. Незважаючи на
високі показники наукового потенціалу професорсько-викладацького складу,
залишається низьким рівень професійної активності науково-педагогічних
працівників 4кафедр факультету. Хоча на кафедрах є всі умови для значного
покращення цього показника. Здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації
шляхом навчання в аспірантурі при кафедрі інформатики та прикладної математики
та навчання викладачів кафедр в аспірантурі інших провідних ВНЗ України.
На Вченій раді факультету, науково-методичній раді і засіданнях кафедр
постійно розглядаються питання поліпшення кадрового складу та вдосконалення
науково-методичних комплексів дисциплін. Майже всі дисципліни, які читаються
забезпечені НМКД.
Разом з тим, потрібно відмітити, що факультет на даний момент має певні
проблеми з підготовкою докторів наук, запровадженням дистанційної форми
навчання, набором студентів на факультет, зокрема:
- високий відсоток викладачів з науковими ступенями та зіваннями, але багато з
низьким рівнем професійної та наукової активності;
- відсутність доктора наук/професора на кафедрі ІКТ та МВІ;
- неможливість пройти стажування у провідних ВНЗ через відсутність
фінансування;
- проблеми з ефективною
організацією профорієнтаційної роботи серед
випускників ЗОШ та коледжів;
- відсутність стимулів для випускників на спеціальності «Прикладна математика»
та «Комп’ютерні науки» через вилучення цих спеціальностей з переліку
пріоритетних природничо-математичних та інженерно-технічних наук, а також
стипендіального заохочення.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт декана факультету математики та інформатики доцента Шахрайчука М.І.
щодо реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти і створення
дієвої системи підготовки фахівців» прийняти до відома. Роботу з даного
питання вважати задовільною.
2. Домогтися досягнення професійної та наукової активності професорськовикладацького складу кафедр факультету відповідно до чинних Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ № 1187
від 30.12.2015 р.
3. З метою належної організації навчально-виховного процесу і дієвої реалізації
якісного впровадження стандартів вищої освіти в плані підготовки фахівців
деканату і кафедрам:
- активізувати роботу з підготовки докторів наук на кафедрах факультету;
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- ретельно проаналізувати стан організації профорієнтаційної роботи та розробити
способи поліпшення її дієвості із залученням маркетологів факультету ДКМ;
- планувати проходження стажування у провідних ВНЗ України;
- покращити функціонування мережі Інтернет шляхом придбання роутерів.
4. Прийняти пропозицію колективу факультету щодо зміни назви університету з
врахуванням того факту, що на факультетах університету готують фахівців не
лише гуманітарного, але й математично-природничого профілю.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з навчальної
роботи професора Петрівського Я.Б.
ІІ, СЛУХАЛИ:
2.1. Звіт доцента Гавриша В.С., проректора з навчально-педагогічної, соціальноекономічної, фінансової та господарської діяльності «Стан готовності
матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери університету до
роботи в осінньо-зимовий період».
Звіт додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт доцента Гавриша В.С., проректора з навчальнопедагогічної, соціально-економічної, фінансової та господарської діяльності «Стан
готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери університету
до роботи в осінньо-зимовий період»,
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт доцента Гавриша В.С., проректора з навчально-педагогічної, соціальноекономічної, фінансової та господарської діяльності «Стан готовності
матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери університету до
роботи в осінньо-зимовий період» прийняти до відома.
2. З метою підготовки до опалювального сезону 2017-2018 р. відділу кадрів
університету заповнити вакантні посади слюсаря-сантехніка гуртожитку №7,
електромонтера з РОЕУ навчального корпусу №2 та навчального корпусу №5.
Терміново
Бесараба Н.В., заступник начальника відділу кадрів.
3. Заступникам деканів із виховної роботи, комендантам навчальних корпусів , зав.
гуртожитками тісно співпрацювати із студентськими громадськими організаціями з
енергозбереження та збереження майна.
Постійно
деканати, студрада, коменданти.
3. Вжити дієвих заходів щодо ліквідації заборгованості та проживання в
гуртожитку.
Терміново
Деканати, Бабак В.М., зав. гуртожитків, голова
студради.
4. З метою виконання рішення ректорату від 18.09.2017 р., аналізу витрат на
утримання адмінперсоналу та ефективності використання житлової площі і
стану заборгованості за проживання в гуртожитках створити комісію.
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5. З метою несанкціонованого використання електроенергії встановити лічильники
обліку електроенергії для об’єктивного нарахування плати за спожиту
електроенергію.
До 01.11.2017 р. Бабак В.М., зав. гуртожитками, головний енергетик Івашкін О.Ф.
6. Заборонити використання тимчасових електропроводок, подовжувачів,
електрочайників, електроплиток та обігрівачів в приміщеннях університету.
Постійно. Бабак В.М., зав. гуртожитками, головний енергетик Івашкін О.Ф.
6. Очистити горища і підвали навчальних корпусів і гуртожитків від
легкозаймистих матеріалів.
До 01.12.2017 р. Бабак В.М., зав. гуртожитками, зав.господарством Кушнірук О.П.
Контроль за виконання даної ухвали покласти на проректора Гавриша В.С.
Результати голосування:
За – 37 чол.
Проти – немає.
Утримались - немає
Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої ради

проф. Постоловський Р.М.

Вчений секретар

доц.. Терешко Л.В.
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