
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від 26 квітня 2018  р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -   38 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Звіт директора Інституту мистецтв  про реалізацію державної програми
підготовки кваліфікаційних кадрів мистецького фаху.

Доповідає професор Сверлюк Я.ВІ., директор Інституту мистецтв.
Співдоповідач професор Виткалов В.Г., голова комісії.

2. Різне.

І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт  директора  Інституту  мистецтв  професора  Сверлюка  Я.В.  про
реалізацію  державної  програми  підготовки  кваліфікаційних  кадрів
мистецького фаху.
Звіт додається.
1.2. Доповідь професора Виткалова В.Г., голови комісії «Про реалізацію
державної  програми  підготовки  кваліфікаційних  кадрів  мистецького
фаху».
Доповідь додається.

ВИСТУПИЛИ:
1.1. Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ.

Актуальні питання сьогодення,  окреслені державними документами і
стратегією  університету  постійно  тримаються  у  полі  зору  структурних
підрозділів  у  т.ч.  Інституту  мистецтв.  Про  здобутки  кафедр  ми
ознайомились зі звіту директора і голови комісії проф. Сверлюка Я.В. та
Виткалова  В.Г.,  які  фахово  висвітлили  вузлові  питання  діяльності
Інституту мистецтв. Радує те, що кафедри значно розширили поле своєї
діяльності і співпраці із зарубіжними навчальними закладами, проводять
акції, концерти, популяризують вуз в області.

Разом з тим, маємо ряд невирішених кадрових проблем. Ми вже давали
завдання  розібратися  із  навчальним  навантаженням,  індивідуальними
годинами,  деякими  навчальними  дисциплінами,  але  конкретних
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пропозицій  ще  немає,  тому  найближчим  часом  сподіваємося  отримати
конкретні пропозиції як будемо скорочуватись на наступний навчальний
рік.
1.2. Професор Пелех Ю.В., проректор з міжнародного співробітництва.
Інститут  мистецтв  за  останній  рік  значно  розширив  міжнародне
співробітництво,  прийнятий  до  міжнародної  польської  програми,
співпрацює  з  музичними  академіями  Варшави,  Кракова,  Жешува,
Німеччини,  Білорусі.  Надалі  потрібно  сприяти  кафедрам  в  інтеграції
мистецько-освітніх проектів у європейський простір, надавати практичну
допомогу структурним підрозділам педагогічних коледжів університету.

УХВАЛИЛИ:
Заслухавши  та  обговоривши  звіт  директора  Інституту  мистецтв

професора Сверлюка Я.В. про реалізацію державної програми підготовки
кваліфікаційних  кадрів  мистецького  фаху  та  доповідь  професора
Виткалова  В.Г.,  голови  комісії  Вчена  рада  відзначає,  що  дирекція
Інституту  мистецтв,  кафедри  реалізовують  основні  положення  «Закону
про  вищу  освіту»,  Статуту  університету.  На  засіданнях  вченої  ради
Інституту  мистецтв,  НМР,  засіданнях  кафедр  постійно  розглядаються
питання  щодо  поліпшення  навчально-методичної,  творчої  наукової
діяльності.  Систематично  спрямовується  зусилля  на  підвищення
наукового  рівня,  публікацію  монографій,  посібників,  навчально-
методичних матеріалів.

З  метою  інтеграції  у  європейський  простір  успішно  співпрацює  з
Інститутом  музики Жешувського  університету,  провідними  академіями,
удосконалюються  науково-творчі  контакти  з  ВНЗ  Білорусі,  музичними
академіями Варшави, Кракова, налагоджені зв’язки з митцями Німеччини.

Фахову підготовку студенти набувають у 30 музичних колективах, які
беруть  участь  у  конкурсах,  фестивалях,  концертах.  Організовують
благодійні акції для воїнів АТО, військовому шпиталі.

Разом  з  тим,  потрібно  поліпшувати  якісні  показники  згідно  із
сучасними ліцензійними та акредитаційними вимогами.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт  директора  Інституту  мистецтв  професора  Сверлюка  Я.В.  про

реалізацію  державної  програми  підготовки  кваліфікаційних  кадрів
мистецького  фаху  та  доповідь  професора  Виткалова  В.Г.,  голови
комісії  взяти  до  відома.  Роботу  з  окресленого  питання  вважати
задовільною.

2. Звернути увагу на відповідальність науково-педагогічних працівників
сучасним вимогам наукової активності.

Постійно                         Дирекція І.М., проф. Сверлюк Я.В.
3. З  метою  поліпшення  показників  організації  освітнього  процесу,

дотримання  відповідних  показників  якості  навчання  активізувати
студентські  самоврядні  організації  для  удосконалення  контролю за
якіcтю формування практично-професійних мистецьких компетенцій
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майбутніх  фахівців,  самостійною  тат  індивідуальною  роботою
студентів, що передують сесіям.

Постійно                    Дирекція, кафедри, студорганізації.
4. З  метою  забезпечення  якості  підготовки  кваліфікованих  кадрів  та

участі у міжнародних проектах сприяти інтеграції мистецько-освітніх
проектів у європейський простір.

 Постійно                  Директор, зав. кафедрами. 
5. Продовжувати  роботу  з  творчо  обдарованою  молоддю.  Надавати

допомогу  структурним  підрозділам  педагогічних  коледжів  та
музичному училищі.

Постійно                    доц. Крет М.В., зав. кафедрами.

6. Продовжити  роботу  із  патріотичного  виховання  студентів   як
пропагандистів  національних,  етнодуховних  та  морально-етичних
традицій.

Постійно                    доц. Крет М.В., зав. кафедрами, куратори.

Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

ІІ.СЛУХАЛИ:

2.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про  внесення змін до
Статуту Рівненського державного гуманітарного університету.
УХВАЛИЛИ:
На підставі змін до Ч.І ст. 43 Закону України «Про вищу освіту», Закону

України «Про освіту» «2145-19 від 05.09.2017 року, рішення Вченої ради
РДГУ   від  25.01.2018  року  (протокол  №  1)  та  наказу  №  39-01-01  від
14.03.20128  р.  внести  зміни  до  Статуту  Рівненського  державного
гуманітарного університету в частині, що стосується конкурсного обрання
та  призначення  на  посаду  керівника  факультету  (навчально-наукового
Інституту):
- 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  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.
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- Декан факультету, директор Інституту здійснює свої повноваження на
постійній основі.

2.2.  Професора  Петрівського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи про затвердження освітньо-професійних програм зі спеціальностей
першого бакалаврського рівня вищої освіти.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити  освітньо-професійні  програми  зі  спеціальностей  першого
бакалаврського рівня вищої освіти:
- «Економіка» зі спеціалізацією «Аналітична економіка»;
- «Екологія» зі спеціалізаціями: «Прикордонний екологічний контроль»,

«Екологія  садово-паркового  господарства  та  ландшафтна
архітектура»;

- «Середня  освіта.  Географія»  зі  спеціалізаціями:   «Географія,
краєзнавство  і  туристичне  обслуговування»,  «Географія  ,
природознавство та спортивно-туристична робота».

2.3.  Професора  Петрівського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи  про  затвердження  освітньо-професійної  програми  і  навчального
плану підготовки магістрів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна
та  архівна  справа»  спеціалізації  «Книгознавство,  бібліотекознавство  і
бібліографія»  на 2018-2019 н.р.
УХВАЛИЛИ:

Затвердити  освітньо-професійну  програму  і  навчальний  план
підготовки  магістрів  спеціальності  029  «Інформаційна,  бібліотечна  та
архівна  справа»  спеціалізації  «Книгознавство,  бібліотекознавство  і
бібліографія» на 2018-2019 н.р.

2.4. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про  внесення змін до
Положення  про  порядок  проведення  конкурсу  на  заміщення  вакантних
посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ  та  Положення  про
конкурсну комісію РДГУ.
УХВАЛИЛИ:

Керуючись  п.4.  ст.  43  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  з
урахуванням  змін Ч.1 ст.43 внесених Законом України «Про освіту» за №
2145-19  від  05.09.2017  року  доповнити  Положення  про  порядок
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників в РДГУ:
   - п.п.1.2.  (розділ1) словами «та п.4.ст.43 Закону України «Про вищу
освіту»;
   - п.п. 3.2. абз. 2. (Розділ 3)словами «та директорів коледжів»;
   - п.п.4. 14 словами «та директора коледжу»
Доповнити Положення про конкурсну комісію РДГУ:
- п.п.2.1. (Розділ ІІ) словами «та комісії структурних підрозділів, коледжів
та поданням педагогічних рад».
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2.5.  Професора  Дейнегу  О.В.,  проректора  з  наукової  роботи  про
затвердження  кандидатури   експерта  нового  складу  Міжгалузевої
експертної ради з вищої освіти при Акредитацій ній комісії МОН України
в галузі 01 Освіта/Педагогіка.
УХВАЛИЛИ:

На виконання листа МОН України № 270-АК від 18 квітня 2018 року
та  враховуючи  подання  декана  фізико-технологічного  факультету
затвердити  кандидатуру  доктора  педагогічних  наук,  професора
Лісової С.В.  як  експерта  нового складу Міжгалузевої  експертної  ради з
вищої освіти при Акредитаційній комісії МОН України в галузі 01 Освіта/
Педагогіка.

2.6.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
затвердження  «Положення про офіційний сайт Рівненського державного
гуманітарного університету та його інформаційний супровід».
УХВАЛИЛИ:

Затвердити «Положення про офіційний сайт Рівненського державного
гуманітарного університету та його інформаційний супровід».

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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