ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2
засідання вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 лютого 2019 року.
Всього членів вченої ради
Присутніх
Голова вченої ради
Учений секретар

46 чол.
39 чол.

професор Постоловський Р.М.
доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Інформація професора Дейнеги О.В., проректора з наукової роботи про
науково-дослідну роботу в РДГУ в 2018 році.
Доповідає професор Дейнега О.В., проректор з наукової роботи.
2. Звіт декана факультету інформатики і математики про організацію
освітнього процесу в руслі реалізації стандартів вищої освіти України.
Доповідає доцент Шахрайчук М.Й., декан факультету математики та
інформатики.
Співдоповідач професор Безкоровайна О.В., голова комісії.
3. Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт професора Дейнеги О.В., проректора з наукової роботи про
науково-дослідну роботу в РДГУ в 2018 році.
Звіт додається
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт професора Дейнеги О.В., проректора з
наукової роботи про науково-дослідну роботу в РДГУ в 2018 році Вчена рада
відзначає, що у звітному періоді в університеті систематично здійснювалися
заходи щодо удосконалення науково-дослідної роботи за пріоритетними
напрямками розвитку науки і техніки.
Зросла активність професорсько-викладацького складу, аспірантів і
здобувачів вищої освіти у виконанні кафедральних науково-дослідних робіт.
Зокрема, в УкрІНТЕІ зареєстровано 38 кафедральних тем, що виконуються у
межах робочого часу викладачів.
Завершено виконання фундаментального дослідження «Розвиток
методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних
процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (науковий керівник
– д.т.н., проф. А. Я. Бомба).
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Суттєво збільшилася кількість захистів докторських дисертацій (12), із
них – 1 докторська та 3 кандидатські дисертації захищені викладачами
університету в спеціалізованій вченій раді РДГУ.
Нині в університеті видаються наукові фахові видання категорії «В» з
історичних,
психологічних,
педагогічних,
мистецтвознавчих,
культурологічних, філософських галузей наук: «Актуальні проблеми
вітчизняної та всесвітньої історії», «Психологія: реальність і перспективи»,
«Інноватика у вихованні», «Нова педагогічна думка», «Українська культура:
минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Філософія. Педагогіка. Суспільство».
Фаховий науковий збірник «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи
розвитку»:
науковий
збірник
(напрями
«Мистецтвознавство»,
«Культурологія») та Альманах наукового товариства «Афіна» «Актуальні
питання культурології» індексуються у міжнародній наукометричній базі
«Index Copernicus» (Польща) та відкритій базі даних Google Академія.
Успішно функціонували науково-дослідні підрозділи:
–
Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії,
культури;
–
Регіональний
комплексний
науково-методичний
центр
інноваційних технологій освітнього процесу;
–
Центр соціально-політичних досліджень;
–
Науково-методичний центр професійного розвитку педагога;
–
Консалтинговий центр факультету документальних комунікацій
та менеджменту;
–
Лабораторія консалтингу дошкільної освіти;
–
Науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської
молоді «Прогноз»;
–
Науково-дослідна лабораторія природничих наук;
–
Науково-дослідна лабораторія «Математичне моделювання
нелінійних збурень процесів та систем»;
–
Неографічна лабораторія «NEOLEX-Рівне»,
–
Наукова бібліотека.
Позитивним моментом є збільшення кількості охоронних документів
інтелектуальної власності (патентів на корисні моделі, авторських свідоцтв)
Через наукову бібліотеку університету забезпечено доступ до
електронних баз даних Scopus і Web of Science (наказ МОН України від 6
листопада 2018 року №214). Збільшилась кількість публікацій статей
працівників університету у виданнях, які входять до наукометричних баз
даних.
Відповідно до плану в університеті організовано та проведено
8 міжнародних, 7 всеукраїнських науково-практичних конференцій, 3
Інтернет-конференції.
Вагомими були здобутки здобувачів вищої освіти університету. Так, 2
студенти стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
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з навчальних дисциплін і спеціальностей (диплом ІІІ ступеня з дисципліни
«Загальна екологія», диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Трудове навчання
та технології»). У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 6 студентів посіли
призові місця (диплом ІІ ступеня зі спеціальності «Дошкільна освіта»;
диплом ІІ ступеня у галузі «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»;
диплом ІII ступеня за галуззю знань «Екологія»; диплом ІІІ ступеня із
спеціальності «Історія та археологія»; диплом ІІІ ступеня з «Інженерії
програмного забезпечення»; диплом ІII ступеня зі спеціальності «Освіта,
педагогічні науки»). Також студенти брали активну участь в інших наукових
змаганнях. Зросла кількість їх наукових публікацій.
Молоді учені брали участь у грантових програмах, проходили
стажування за кордоном.
Однак в організації і реалізації наукових досліджень існує низка
проблем, які потребують нагального вирішення. Зокрема, неефективною є
підготовка проектів держбюджетних науково-дослідних робіт, відсутність
госпдоговірної тематики, міжнародних наукових проектів. Потребує
вдосконалення робота щодо внесення наукових періодичних видань
університету до категорій «А» і «Б». Низькою є наукова активність молодих
учених.
Разом з тим, аналіз діяльності Інститутів і факультетів університету
показав значний потенціал для підвищення ефективності їх наукової та
інноваційної діяльності.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Звіт про науково-дослідну роботу університету в 2018 році
затвердити.
2. Професорсько-викладацькому складу університету зосередити
зусилля на забезпеченні результативності наукових досліджень та розробок,
одержанні охоронних документів інтелектуальної власності; виконанні
госпдоговірної тематики; впровадженні результатів прикладних наукових
досліджень, їх комерціалізації.
3. Активізувати участь викладачів і молодих учених у конкурсі
проектів фундаментальних і прикладних досліджень і науково-технічних
(експериментальних) розробок МОН України. Сформувати 1-2 проектні
пропозиції від кожного факультету на виконання НДР для внутрішнього
конкурсу наукових проектів на 2020 рік (термін: до 1 травня 2019 року).
4. Посилити підготовку обдарованої молоді до участі у Всеукраїнських
студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та інших
творчих змаганнях.
5. Головним редакторам провести необхідну роботу щодо
перереєстрації наукових періодичних видань університету.
6. Завідувачам кафедр активізувати реєстрацію науково-педагогічних
працівників в електронних базах даних Scopus і Web of Science.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з
наукової роботи професора О.В.Дейнегу.
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ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Звіт декана факультету інформатики і математики про організацію
освітнього процесу в руслі реалізації стандартів вищої освіти України.
Звіт додається.
2.2. Доповідь голови комісії професора Без коровайної О.В. «Про організацію
освітнього процесу на факультеті інформатики і математики в руслі
реалізації стандартів вищої освіти України»
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету математики та
інформатики доцента М.І. Шахрайчука та довідку комісії з перевірки роботи
факультету (голова проф. О.В. Безкоровайна), Вчена Рада відмічає, що
деканат, кафедри факультету проводять належну роботу з організації
освітнього процесу з урахуванням сучасних досягнень математичних наук з
реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти нового покоління,
інформаційно-комунікаційних технологій, створення дієвої системи
підготовки фахівців. Викладачами кафедр факультету створюється база
електронних навчально-методичних 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 освітнього процесу факультету. Кафедри факультету мають
значний науковий потенціал професорсько-викладацького складу (понад
75% по факультету), що є достатнім для здійснення підготовки фахівців і
проводження освітньої діяльності на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях вищої освіти. Незважаючи на високі показники
наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, залишається
низьким рівень професійної активності науково-педагогічних працівників
кафедр 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 ЗВО 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 кафедрами 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 званнями, але
є викладачі з низьким рівнем професійної та наукової активності;
 неможливість пройти стажування у провідних ЗВО через відсутність
фінансування;
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 проблеми з ефективною організацією профорієнтаційної роботи серед
випускників закладів загальної середньої освіти та коледжів;
 відсутність стимулів для вступників 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 доц. Шахрайчука
М.І. прийняти до відома. Роботу деканату факультету математики та
інформатики і кафедр щодо реалізації з питання забезпечення якості
фахової підготовки спеціалістів, підвищення наукової діяльності
кафедр, росту кадрового потенціалу та організації самостійної роботи
студентів, якісного впровадження стандартів вищої освіти і створення
дієвої системи підготовки фахівців вважати задовільною.
2. Домогтися досягнення 100%-го рівня професійної та наукової
активності професорсько-викладацького складу кафедр факультету
відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності, затверджених постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р.
2019 р.
Деканат, кафедри
3. З метою належної організації освітнього процесу і дієвої реалізації
якісного впровадження стандартів вищої освіти в плані підготовки
фахівців деканату і кафедрам:
- активізувати роботу з підготовки докторів наук на кафедрах факультет
Постійно
Науковий відділ, деканат, завідувачі
кафедр.
- ретельно проаналізувати стан організації профорієнтаційної роботи та
розробити способи поліпшення її дієвості із залученням маркетологів
факультету ДКМ;
Протягом 2019 року
Деканат, кафедри
- планувати проходження стажування у провідних ЗВО України та за
кордоном, дотримуючись вимог ліцензування та акредитації;
Протягом 2019 року
Науковий відділ, Центр міжнародних відносин
та роботи з іноземними студентами, деканат, кафедри.
4. Удосконалити систему застосування інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема, шляхом створення кафедральних та персональних
сайтів викладачів для використання їх як сучасного джерела
комунікації між професорсько-викладацьким складом кафедр і
студентами. Навчально-методичне забезпечення перевести у формат
дистанційних курсів згідно положень змішаного навчання.
Пропонованою платформою може бути Moodle.
Постійно
Кафедри
факультету.
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5. Розширювати
спектр
освітніх
послуг
факультету
шляхом
впровадження сучасних спеціалізацій, зокрема, започаткувати:
спецкурс Інтернет речі, додаткові спеціальності для освітньої галузі,
наприклад, «Середня освіта (інформатика) та іноземна мова».
Постійно
Деканат, кафедри.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з
навчально-виховної роботи РДГУ проф. Я.Б. Петрівського.
ІІІ.СЛУХАЛИ:
3.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про виділення
0,5 % власних надходжень, отриманих вищим освітнім закладом від
основної діяльності, які навправляються студентському самоврядуванню
відповідно до Закону України від 01.07.2017 року № 1556 – УІІ «Про вищу
освіту» п.п.1.п.10 ст.40.
УХВАЛИЛИ:
Виділити 0,5 % власних надходжень, отриманих вищим навчальним
закладом від основної діяльності та направити студентському
самоврядуванню відповідно до Закону України від 01.07.2017 року №
1556 – УІІ «Про вищу освіту» п.п.1.п.10 ст.40.
3.2. Професора Дейнегу О.В., проректора з наукової роботи про
затвердження кандидатури кандидата політичних наук, доцента кафедри
політичних наук Андрощук Ірини Миколаївни на здобуття обласної премії
молодих вчених.
УХВАЛИЛИ:
Згідно Положення про обласні премії молодим вченим за заслуги та
досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних
розробок,
затвердженого
Рівненською
облдержадміністрацією від 13 квітня 2016 року № 190 затвердити
кандидатуру кандидата політичних наук, доцента кафедри політичних
наук Андрощук Ірини Миколаївни на здобуття обласної премії молодих
вчених.
Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої Ради

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

доцент Терешко
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