
 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
 засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від         30 травня  2019 р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -   37 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Про міжнародну діяльність університету в 2018-2019 н.р.
Доповідає  професор  Пелех  Ю.В.,  проректор  з  науково-педагогічної  та
навчально-методичної роботи.

2. Звіт декана   факультету іноземної філології «Про реалізацію ефективних
заходів  щодо  забезпечення  належного  рівня  фахової  підготовки  студентів
згідно із професійними стандартами».

Доповідає професор Ніколайчук Г.І., декан факультету іноземної філології.
Співдоповідач професор Панчук І.І., голови комісії

3. Різне.

І. СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт  професора  Пелеха  Ю.В.,  проректора  з  науково-педагогічної  та
навчально-методичної  роботи.  «Про міжнародну діяльність  університету  в
2018-2019 н.р.».
Звіт додається.

УХВАЛИЛИ:
         Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  проректора  з  науково-
педагогічної та навчально-методичної роботи проф. Ю.В. Пелеха, вчена рада
відзначає, що  упродовж 2018-2019 н.р. міжнародна діяльність університету
здійснювалася  за  такими  напрямами:  програма  «Подвійний  диплом»,
програма  семестрового  навчання,  проектна  діяльність,  стажування
викладачів  РДГУ за  кордоном,  стажування  іноземних викладачів  в  РДГУ,
спільні  наукові  лабораторії,   міжнародні  конференції,  навчання  іноземних
студентів. 

РДГУ  –  єдиний  у  регіоні  ЗВО,  у  якому  функціонує  міжнародний
грантовий  проект  «Еразмус+»  для  студентів  та  викладачів  університету.
Значних зусиль докладено для виконання роботи щодо написання грантових
проектів, зокрема Horison 2020,  SENIR,  Flexim, та залучення дослідницьких
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інфраструктур  РДГУ  до  європейських  консорціумів  ERIC.  Ефективною  є
діяльність  щодо  реалізації  права  студентів  усіх  факультетів  РДГУ  на
академічну  мобільність.  Були  створені  відповідні  умови  для  отримання
науково-педагогічними  працівниками  РДГУ  вчених  звань  доцента  та
професора:  відкрито  курси  з  вивчення  польської  мови  із  можливістю
складання іспиту для отримання сертифікату В2 (Університет Економіки у м.
Бидгощ  (Школа  Культури  та  Польської  мови)  за  підтримки   Центру
Франкфурта-на-Майні  (Німеччина);  підписано  угоду  про  проходження
стажування  із  зарубіжними  ЗВО  (Університет  Гуманістично-Природничий
ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща), Вища школа Уні-Терра в
Познані  (Республіка  Польща);  запропоновано  співпрацю  із  науково-
педагогічними виданнями, що індексуються у міжнародних наукометричних
базах даних Scopus та Web of Science (наприклад, Problems of Education in the
21st  Century).  

Новітні  форми  роботи  у  галузі  міжнародної  співпраці  РДГУ
уможливили підняття РДГУ в рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» на
50 позицій. 

Водночас  потребує  вдосконалення  система  набору  іноземних
студентів  відповідно до п.35 Закону України «Про вищу освіту»,  а  також
запровадження програми «Подвійний диплом» на кожному факультеті РДГУ.
З метою здійснення ефективного набору іноземних громадян на навчання до
університету  необхідно   встановити  єдиний  підхід  до  оплати  (фіксована
вартість)  освітніх  послуг  та  проживання  іноземних  громадян.  З  метою
подальшого  успішного  функціонування  Центру  міжнародних  відносин
необхідно поліпшити його матеріально-технічне забезпечення (комп’ютерна
та інша оргтехніка).    
Вчена рада ухвалює:

1. Доповідь проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи проф. Ю.В. Пелеха «Про міжнародну діяльність університету у 2018-
2019  н.р.»  взяти  до  уваги.  Роботу  проректора  Ю.В.  Пелеха  і  діяльність
Центру  міжнародних  відносин  та  роботи  з  іноземними  студентами  РДГУ
вважати достатньою і такою, що відповідає чинному законодавству.

2. Вдосконалити  систему  набору  іноземних  громадян  на  навчання  до
РДГУ, залучивши до цього процесу  деканати та кафедри університету.

Постійно                                 Декани факультетів, завідувачі кафедр
3.  Призначити на факультетах і кафедрах РДГУ осіб, відповідальних за

міжнародну діяльність.
Постійно                            Декани факультетів, завідувачі кафедр

4. Активізувати професорсько-викладацький склад РДГУ щодо участі  у
роботі  над  масштабними  грантовими  проектами,  як-от:  Horison 2020,
Erasmus+ 2020 та ін.

Постійно                             Декани факультетів, завідувачі кафедр,
 Центр міжнародних відносин та роботи    з іноземними студентами
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5. Здійснити  переклад  трьома  мовами  (англійською,  німецькою  та
французькою)  інформації,  що  розміщена  на  сайті  університету,  з  метою
ширшого залучення до вступу в РДГУ іноземних громадян. 

Постійно       Факультет іноземної філології,              
                                                       
6. Запровадити програму «Подвійний диплом» на усіх факультетах РДГУ.
Постійно            Декани факультетів, 
                                   Центр       міжнародних відносин та роботи

                               з іноземними студентами                                 
7. Розширити  базу  ЗВО-партнерів  для  проходження  практики

(стажування) викладачів з усіх наукових спеціальностей, що функціонують в
РДГУ.

Постійно           Центр міжнародних відносин 
                            та роботи  з іноземними студентами

8. Продовжувати  впровадження  міжнародного  проекту  «Еразмус+»  для
викладачів  та  студентів  РДГУ,  програм  семестрового  навчання  та
«Подвійний диплом», стажування викладачів за кордоном та на базі РДГУ,
сертифікації викладачів на рівні В2.

Постійно                    Центр міжнародних відносин 
                                     та роботи  з іноземними студентами  

9. У  співпраці  з  науково-педагогічними  підрозділами  університету
запровадити  міжнародну систему моніторингу  якості  освіти  відповідно  до
ESG 2015  («Стандарти  і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в
Європейському просторі вищої освіти»).
Постійно                Деканати факультетів,   навчальний відділ,

                     Центр    моніторингу якості освіти,  Центр міжнародних
відносин та роботи з іноземними студентами.

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора Пелеха
Ю.В., проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Звіт професора Ніколайчук Г.І.,  декана факультету іноземної філології
декана   факультету іноземної філології «Про реалізацію ефективних заходів
щодо забезпечення належного рівня фахової підготовки студентів згідно із
професійними стандартами».
Звіт додається.
2.2.  Доповідь   професора  Панчук  І.І.,  голови  комісії  ««Про  реалізацію
ефективних  заходів  на  факультеті  іноземної  філології  щодо  забезпечення
належного  рівня  фахової  підготовки  студентів  згідно  із  професійними
стандартами».
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та обговоривши звіт декана іноземної філології  професора
Ніколайчук Г.І. та доповідь професора Панчук І.І., голови комісії, вчена рада
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відзначає, що впродовж звітного періоду колектив факультету систематично і
цілеспрямовано продовжував працювати над реалізацією ефективних заходів
щодо забезпечення належного рівня фахової підготовки студентів згідно із
професійними стандартами.
 Зростання якості підготовки студентів-філологів забезпечується відповідною
кваліфікацією  викладацького  складу.  Регулярно  публікуються  статті  у
наукометричних  фахових  виданнях,  видаються  навчально-методичні
посібники  та  підручники,  приймають  активну  участь  у  міжнародних
конференціях, вебінарах, методичних семінарах. Науковий ценз факультету
становить 76%.
     Колектив факультету активно впроваджує інновації з вивчення іноземних
мов  -  пілотування  експериментальної  програми  дисципліни  «Методика
навчання англійської  мови» в межах проекту МОН України і  Британської
Ради та інноваційного проекту Гете-Інституту в Україні «Вчимося навчати
німецької».
Факультет співпрацює з провідними навчальними закладами Європейського
Союзу,  зокрема  університетом  м.  Перпіньян  та  м.  Ренн  (Франція)  за
програмою подвійного диплому та реалізує низку міжнародних проектів за
участю студентів, серед них – Міжнародний Референдаріат, що передбачає
проходження педагогічної практики з німецької мови  у гімназіях м. Любек
та Фленсбург (Німеччина).
     Зважаючи на позитивні  надбання звітного періоду,  варто висловити і
низку  побажань  та  рекомендацій,  зокрема,  збільшити  частку  наукових
публікацій викладачів факультету у фахових науко метричних виданнях та
підвищити  якість  мультимедійного  забезпечення  навчально-методичного
простору.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт  декана  іноземної  філології  професора  Ніколайчук  Г.І.  та  доповідь

професора Панчук І.І., голови комісії взяти до відома.
Роботу деканату і кафедр з даного питання вважати задовільною.

2. Сприяти  оновленню  матеріально-технічної  бази  факультету,
забезпеченню  навчально-методичних  центрів  вивчення  іноземних  мов
сучасними мультимедійними засобами навчання.

Постійно                   Деканат, кафедри.
3. Активізувати  роботу  професорсько-викладацького  складу  факультету

щодо збільшення частки наукових публікацій у фахових науко метричних
виданнях.

Постійно                  Деканат, кафедри.
4. Сприяти  збільшенню кількості  годин навчальної  дисципліни «Іноземна

мова за професійним спрямуванням» на неспеціальних факультетах.
Постійно                  Деканат, кафедри.

     Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчальної роботи професора Петрівського Я.Б.
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ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1.  Звіт  доцента  Віднічука  Миколи  Антоновича,  директора  Інституту
післядипломної освіти та довузівської підготовки РДГУ  за 2014-2019 рр.
УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та обговоривши звіт доцента Віднічука Миколи Антоновича,
директора Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки РДГУ
за період з 2014 р.  по 2019 рік вчена рада ухвалює:

1. Звіт  доцента  Віднічука  Миколи  Антоновича,  директора  Інституту
післядипломної освіти та довузівської підготовки РДГУ  за 2014-2019
рр.  взяти до відома. Роботу доцента Віднічука Миколи Антоновича,
директора Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки
РДГУ  вважати задовільною.

2. Рекомендувати  доцента  Віднічука  М.А.  до  участі  в  конкурсі  на
заміщення  вакантної  посади  директора  Інституту  післядипломної
освіти та довузівської підготовки РДГУ.

3.2. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
складу  президії  навчально-методичної  ради  Рівненського  державного
гуманітарного університету.
УХВАЛИЛИ:
    Затвердити  склад  президії  навчально-методичної  ради  Рівненського
державного гуманітарного університету:

- професор  Павелків  Р.В.,  перший  проректор  РДГУ  -  голова  президії
навчально-методичної ради;

- професор Петрівський Я.Б., проректор з навчально-виховної роботи –
заступник голови президії навчально-методичної ради РДГУ;

- професор  Войтович  І.С.  –  завідувач  кафедри  інформаційно-
комунікаційних  технологій  та  методики  викладання  інформатики,
голова навчально-методичної ради;

- професор  Сойчук  Р.Л.,  -  завідувач  кафедри  педагогіки  початкової
освіти, заступник голови навчально-методичної ради;

- Колосюк О.І. – начальник навчального відділу;
- Кусік Г.М. – заступник начальника навчального відділу;
- Байло  О.А.  –  начальник  навчально-методичного  відділу  з  питань

ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти;
- Вершинська  О.Б.  –  провідний  фахівець  відділу  моніторингу  якості

освіти – секретар НМР РДГУ;
-  Антонюк М.С.  –  заступник  декана  факультету  комп’ютерних  наук,

фізики, математики та технологій;
- Никон О.К. – заступник директора Інституту мистецтв.

3.3. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження  Положення
про  навчально-методичну  раду  Рівненського  державного  гуманітарного
університету.
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УХВАЛИЛИ:
    Затвердити  Положення  про  навчально-методичну  раду  Рівненського
державного  гуманітарного  університету  розроблене  відповідно  до  ст.38
Закону України «Про вищу освіту».

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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