ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 29 березня 2018 р.
Всього членів вченої ради - 45 чол.
Присутніх
- 36 чол.
Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Звіт декана фізико-технологічного факультету «Про підготовку
високоякісних фахівців, інноваційної діяльності кафедр технологічного
профілю»
Доповідає доцент Сингаївський Д.В., декан фізико-технологічного
факультету.
Співдоповідач професор Сілков В.В., голова комісії.
2. Інформація директора наукової бібліотеки Грипич С.Н. «Про організацію
Інституційного депозитарію РДГУ».
Доповідає Грипич С.Н., директор наукової бібліотеки.
3. Різне.
І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт доцента Сингаївського Д.В., декана фізико-технологічного
факультету «Про підготовку високоякісних фахівців, інноваційної діяльності
кафедр технологічного профілю».
Звіт додається.
1.2. Доповідь професора Сілкова В.В., голови комісії. «Про підготовку
високоякісних фахівців, інноваційної діяльності кафедр технологічного
профілю фізико-технологічного факультету».
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт доцента Сингаївського Д.В., декана
фізико-технологічного факультету «Про підготовку високоякісних фахівців,
інноваційної діяльності кафедр технологічного профілю» та доповідь голови
комісії проф. Сілкова В.В., вчена рада констатує, що деканат і кафедри
факультету проводять належну роботу щодо поліпшення якісних показників
кадрового складу відповідно до вимог ліцензування та акредитації,
ефективного впровадження стандартів вищої освіти нового покоління,

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, належної якості
сформованості професійних компетентностей та перспектив майбутнього
працевлаштування.
На факультеті систематично проводиться робота із підвищення
наукового рівня викладацького складу, про що свідчить забезпеченість
кафедр викладачами: кафедра фізики – 87%, методики професійної освіти –
100%, методики викладання фізики та хімії - 100%, технологічної освіти –
83%.
При кафедрах фізики та теорії і методики професійної освіти успішно
функціонує аспірантура за відповідними спеціальностями.
Разом з тим, варто відзначити, що факультет має значні проблеми з
наборами студентів. Так, станом на 01.03.2018 р. на стаціонарному відділенні
факультету навчається 183, а на заочному 63 студенти. У той час як для
забезпечення навчального процесу випусковим кафедрам виділено 22,75
ставки.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт доцента Сингаївського Д.В., декана фізико-технологічного
факультету «Про підготовку високоякісних фахівців, інноваційної
діяльності кафедр технологічного профілю» та доповідь голови комісії
проф. Сілкова В.В., взяти до відома. Роботу фізико-технологічного
факультету і кафедр вважати задовільною.
2. Вивчити питання про існування факультету із такою кількістю
студентів.
До 01.09.2018 року.
Ректорат, деканат, НМР.
3. Вивчити питання про проведення у відповідність із нормативними
документами наявності на факультеті такої кількості кафедр.
До 01.09.2018 р.
ректорат, навчальний відділ.
4. Осучаснити форми і методи профорієнтаційної роботи з метою
залучення на навчання здібної молоді.
До 01.05.2018 р.
Деканат, кафедри.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи.
ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Інформацію директора наукової бібліотеки Грипич С.Н. «Про
організацію Інституційного депозитарію РДГУ».
Додається.
УХВАЛИЛИ:

Заслухавши та
обговоривши інформацію директора наукової
бібліотеки Грипич С.Н. «Про організацію Інституційного депозитарію
РДГУ», Вчена рада відзначає, що науковою бібліотекою докладаються
зусилля щодо його створення. З цією метою продовжується формування
фонду виданнями викладачів на електронних носіях для повнотекстової бази
репозитарію.
На основі вивчення практичного досвіду провідних закладів вищої
освіти України по створенню депозитаріїв, науковою бібліотекою було
підготовлене і затверджене Вченою радою і ректором «Положення про
Інституційний депозитарій РДГУ», яке унормовує основні засади його
організації і управління. За ініціативи наукової бібліотеки, на засадах усіх
кафедр до відома науково-педагогічних працівників була доведена
інформація про мету, функції та завдання депозитарію.
Разом з тим, слід звернути увагу на ряд невирішених питань
організаційного, управлінського, технічного характеру. Створення
Інституційного депозитарію РДГУ унеможливлює відсутність відповідного
технічного оснащення. Застаріла комп’ютерна техніка не дозволяє
встановити необхідне спеціальне програмне забезпечення на базі якого він
буде створений та функціонуватиме.
Основною умовою створення депозитарію університету та його
подальшої ефективної діяльності повинні бути спільні зусилля наукового
відділу, інформаційних та мережевих технологій, факультету математики та
інформатики, науково-технічної ради університету, кафедр, наукової
бібліотеки та інших структурних підрозділів.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ:
1. Інформацію директора наукової бібліотеки Грипич С.Н. «Про
організацію Інституційного депозитарію РДГУ» взяти до відома.
2. Забезпечити активну співпрацю наукового відділу, інформаційних та
мережевих технологій, факультету математики та інформатики,
науково-технічної ради університету, кафедр, наукової бібліотеки та
інших структурних підрозділів з метою створення та подальшого
ефективного функціонування Інституційного репозитарію РДГУ.
Постійно
наукова бібліотека, науковий відділ, НТР.
3. Бухгалтерії виділити кошти на придбання технічного оснащення для
створення Інституційного репозитарію Рівненського державного
гуманітарного університету.
2018 рік.
Бухгалтерія.
4. Вжити заходів щодо встановлення та подальшої технічної підтримки
функціонування програмного забезпечення Інституційного депозитарію
РДГУ.

2018 р.

Відділ інформаційних та мережевих технологій,
факультет інформатики та математики.

5. Посилити контроль за своєчасною передачею наукових творів
викладачів (в друкованому та електронному варіантах) до наукової
бібліотеки відповідно до Додатку № 1 Наказу ректора № 205-01-01 від
10.10.2017 р. «Про організацію Інституційного репозитарію РДГУ».
2018 р.
науковий відділ, кафедри, наукова бібліотека.
6. З моменту вирішення організаційних та технічних питань по створенню
депозитарію, активізувати роботу щодо формування його повнотекстової
бази.
Постійно
наукова бібліотека.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи та проф. Дейнегу О.В.,
проректора з наукової роботи .
ІІІ. СЛУХАЛИ:

3.1. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Грицай Наталії Богданівни на заміщення посади професора
кафедри біології та медичної фізіології з визначеною часткою ставки по
посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного
навчального навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з Грицай
Н.Б. строковий договір (контракт) на заміщення посади професора кафедри
біології та медичної фізіології з визначеною часткою ставки по посаді у
відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
3.2. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Литвиненко Світлани Анатоліївни на заміщення посади професора
кафедри практичної психології та психотерапії з визначеною часткою ставки
по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного
навчального навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Литвиненко С.А. строковий договір (контракт) на заміщення посади
професора кафедри практичної психології та психотерапії з визначеною
часткою ставки по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою
річного навчального навантаження.
3.3. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Кіндрата Вадима Кириловича на заміщення посади професора
кафедри теорії та методики фізичного виховання з визначеною часткою
ставки по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного
навчального навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Кіндратом В.К. строковий договір (контракт) на заміщення посади професора
кафедри теорії та методики фізичного виховання з визначеною часткою
ставки по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного
навчального навантаження.
3.4. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Лико Сергія Михайловича на заміщення посади професора кафедри
екології, географії та туризму з визначеною часткою ставки по посаді у
відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з Лико
С.М. строковий договір (контракт) на заміщення посади професора кафедри
екології, географії та туризму з визначеною часткою ставки по посаді у
відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
3.5. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Захарчук Ірини Василівни на заміщення посади професора кафедри

української літератури з визначеною часткою ставки по посаді у
відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Захарчук І.В. строковий договір (контракт) на заміщення посади професора
кафедри української літератури з визначеною часткою ставки по посаді у
відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
3.6. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
Сташука Олександра Андрійовича на заміщення посади професора кафедри
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з визначеною
часткою ставки по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою
річного навчального навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Сташуком О..А. строковий договір (контракт) на заміщення посади
професора кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з
визначеною часткою ставки по посаді у відповідності до щорічного
розподілу кафедрою річного навчального навантаження.
3.7. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Калустьяна Олександра Варткесовича на заміщення посади
професора кафедри естрадної музики з визначеною часткою ставки по посаді
у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Калустьяном О.В. строковий договір (контракт) на заміщення посади

професора кафедри естрадної музики з визначеною часткою ставки по посаді
у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навчального
навантаження.
.
3.8. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Малафіїка Івана Васильовича на заміщення посади завідувача,
професора кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи
з визначеною часткою ставки по посаді у відповідності до щорічного
розподілу кафедрою річного навчального навантаження.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним на посаду та рекомендувати ректору університету укласти з
Малафіїком І.В. строковий договір (контракт) на заміщення посади
завідувача, професора кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та
соціальної роботи з визначеною часткою ставки по посаді у відповідності до
щорічного розподілу кафедрою річного навчального навантаження.
3.9. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі в
конкурсі Сташука Олександра Андрійовича на завідування кафедрою
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним та рекомендувати ректору університету укласти з Сташуком О..А.
строковий договір (контракт) на завідування кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва терміном на 5 навчальних років.
3.10. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі
в конкурсі Кіндрата Вадима Кириловича на завідування кафедрою теорії та
методики фізичного виховання
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним та рекомендувати ректору університету укласти з Кіндратом В.К.

строковий договір (контракт) на завідування кафедри теорії та методики
фізичного виховання терміном на 5 навчальних років.
3.11. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі
в конкурсі Романишиної Наталії Василівни на завідування кафедрою
української літератури
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраною та рекомендувати ректору університету укласти з Романишиною
Н.В. строковий договір (контракт) на завідування кафедри української
літератури терміном на 5 навчальних років.
3.12. Голову конкурсної комісії РДГУ професора Павелківа Р.В. щодо участі
в конкурсі Сверлюка Ярослава Васильовича на посаду директора Інституту
мистецтв.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» та рекомендаціями
конкурсної комісії та на підставі результатів таємного голосування вважати
обраним та рекомендувати ректору університету укласти з Сверлюком Я.В.
строковий договір (контракт) на посаду директора Інституту мистецтв
терміном на 5 навчальних років.
3.13. Професора Павелківа Р.В. про внесення змін до Положення «Про
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науковопедагогічних працівників в РДГУ».
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до змін ч.1 ст.43 Закону України «Про вищу освіту» внести
зміни до Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників в РДГУ» до розділу 3
«Положення про конкурсну комісію РДГУ»:
1.Керівник факультету (декан, директор Інституту) – обирається Вченою
радою факультету (Інституту) більшістю голосів від її складу з урахуванням
пропозицій трудового колективу факультету (Інституту).
Ректор університету призначає керівника факультету (декана,
директора Інституту) строком на п’ять років та укладає з ним відповідний
контракт. Ректор університету має право
обґрунтовано відмовити у
призначені на посаду та укладені контракту.

Вчена рада факультету (інституту) має право двома третинами голосів
від свого складу підтвердити попереднє рішення, після чого ректор
зобов’язаний протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на
посаду та укласти з нею відповідний контракт.
Декан факультету, директор Інституту здійснює свої повноваження на
постійній основі.
2.Передати повноваження Конкурсним комісіям факультетів (інституту) та
Вченим радам факультетів (інституту) питання конкурсного обрання на
заміщення вакантних посад доцентів кафедр.
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