
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3
  засідання вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 березня  2019 року.

Всього членів вченої ради   -                     46 чол.
Присутніх                              -                     39 чол.
Голова вченої ради                           професор Постоловський Р.М.  
Учений секретар                               доцент  Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт проректора з навчально-виховної роботи професора Петрівського

Я.Б.  «Про  рівень  професійної  підготовки  та  впровадження  нових
технологій в освітній процес».

          Доповідає  проректор  з  навчально-виховної  роботи професор
Петрівський Я. Б.

2. Звіт декана факультету документальних комунікацій та менеджменту 
«Про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу 
факультету».
Доповідає  професор Назарук І.А., декан факультету документальних 
комунікацій та менеджменту.

    
     Різне.

І.СЛУХАЛИ:
1.1.  Інформацію  проректора  з  навчально-виховної  роботи  професора
Петрівського  Я.Б.  «Про  рівень  професійної  підготовки  та  впровадження
нових технологій в освітній процес». Додається.

УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши  та  обговоривши   інформацію   проректора  з  навчально-
виховної  роботи  професора  Петрівського  Я.Б.  «Про  рівень  професійної
підготовки та впровадження нових технологій в освітній процес» вчена рада
ухвалює:

1. Інформацію проректора з навчально-виховної роботи професора 
Петрівського Я.Б. «Про рівень професійної підготовки та 
впровадження нових технологій в освітній процес» взяти до відома.

2. Ректорату,  деканам  факультетів,  завідувачам  кафедр  продовжити
виконання заходів спрямованих на впровадження нових технологій в
освітній процес.

Постійно                    проф. Петрівський Я.Б., проректор з навчально-
виховної роботи.
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     Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проф. Петрівського 
Я.Б., проректора з  навчально-виховної роботи.

Результати голосування:
За – 39 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.  Звіт професора  Назарук-Юхименко  І.А.,  декана  факультету
документальних  комунікацій  та  менеджменту  «Про  навчально-методичну,
наукову, виховну та організаційну роботу факультету».   Звіт додається.
2.2.  Доповідь  професора  Совтис  Н.М.,  голови  комісії  «Про  навчально-
методичну,  наукову,  виховну  та  організаційну  роботу  факультету  ДКМ».
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
       Заслухавши та обговоривши Звіт професора Назарук-Юхименко І.А.,
декана  факультету  документальних  комунікацій  та  менеджменту  «Про
навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну роботу факультету»
та  доповідь  професора  Совтис  Н.М.,  голови  комісії  «Про  навчально-
методичну,  наукову,  виховну  та  організаційну  роботу  факультету  ДКМ»
вчена рада відзначає,  що кафедри факультету підтвердили якісну наукову,
організаційну, навчально-виховну роботу.
    Освітній  процес  реалізується  відповідно  до  затверджених  навчальних
планів, програм. Розширено діапазон інновацій, які застосовуються у процесі
викладання  професійно  орієнтованих  дисциплін,  запроваджено  елементи
самостійної роботи на базі середовища Мооdlе.
    Успішно захищаються докторські і кандидатські дисертації, публікуються
монографії,  статті  у  фахових  збірниках,  які  індексуються  у  міжнародних
наукометричних базах., проводяться наукові конференції.
    Кафедра  економічної  кібернетики  у  2018-2019  н.р.  успішно  пройшла
процедуру  акредитації  магістратури  за  спеціальністю  051  «Економіка»  зі
спеціалізацією «Економічна кібернетика».
      Разом з тим варто посилити профорієнтаційну роботу з метою збільшення
контингенту студентів.
Вчена рада ухвалює:

1. Звіт  декана  факультету  ДКМ  проф.  Юхименко-Назарук  І.А.  «Про
навчально-методичну,  наукову,  виховну  та  організаційну  роботу
факультету» схвалити. Роботу вважати задовільною.

2. Посилити роботу щодо зростання наукового цензу шляхом захисту 
дисертацій, збільшити кількість публікацій. Порушити клопотання 
перед МОН України про відкриття фахового видання зі спеціальності 
«Економіка».

Постійно                               Кафедри, деканат.
3. Активізувати роботу факультетського консалтингового центру з питань

організації управлінської діяльності та з представниками бізнесу.
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Постійно                                проф. Князевич А.О., деканат.
4. Розширити спектр освітніх послуг шляхом впровадження нових 

сучасних спеціалізацій.
Постійно                                  деканат, кафедри.
5.Осучаснити форми і методи профорієнтаційної роботи з метою 
залучення на навчання здібної молоді.
Постійно                                   деканат, кафедри.
5. Посилити роботу щодо підготовки студентів до участі в предметних 

олімпіадах, наукових конкурсах та конференціях.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проф. Петрівського 
Я.Б., проректора з  навчально-виховної роботи

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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