ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7
розширеного засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 29 серпня 2019 р.
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 40 чол.

Присутніх членів трудового колективу – 297 чол.
Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар

- доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про основні завдання розвитку університету на 2019-2020 навчальний
рік.
Доповідає професор Постоловський Р.М., ректор РДГУ.
2. Підсумки вступної кампанії до РДГУ у 2019 році.
Доповідає доцент Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної
комісії РДГУ.
3.Затвердження Плану роботи Вченої ради Рівненського державного
гуманітарного університету та ректорату на 2019-2020 н. р.
Доповідає професор

Павелків Р.В., перший проректор РДГУ.

4. Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1.Доповідь ректора Рівненського державного гуманітарного університету
проф. Постоловського Р.М. “Про завдання розвитку університету на 20192020 навчальний рік».
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Рівненського державного
гуманітарного університету проф. Постоловського Р.М. “Про завдання
розвитку університету на 2019-2020 навчальний рік», Вчена рада відзначає,
що основним завданням колективу університету було забезпечення якісної
підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для освітньої
системи України, що реалізується шляхом гармонійного поєднання
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фундаментальності та фаховості освіти, наукових досліджень і виховання,
інтеграції в європейське освітнє, наукове та економічне співробітництво.
відповідно до законодавчих та нормативних документів Міністерства освіти
України.
Ректорат спрямовував діяльність структурних підрозділів на
виконання «Закону України про вищу освіту», наказів та рішень
Міністерства освіти і науки України щодо сучасного реформування та
модернізації освітньої галузі. Значна увага приділялась запровадженню
новітніх вітчизняних, європейських та світових педагогічних технологій,
інтерактивних методів навчання. З метою аналізу стану освітнього процесу
виявлення та подолання недоліків та упущень значна увага приділялась
функціонуванню системи моніторингу надання освітніх послуг в РДГУ.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт ректора РДГУ проф. Постоловського Р.М. схвалити.
Роботу ректора РДГУ з даного питання вважати задовільною.
2 У 2019-2020 н.р. спрямовувати зусилля колективу на подальший
професійний ріст науково-педагогічних кадрів, гармонійне поєднання
навчального процесу та наукової діяльності, використання наукових
результатів діяльності кафедр як бази та змісту підготовки
висококваліфікованих фахівців.
2019-2020 н.р.
Ректорат, деканати, кафедри
3. В освітньому процесі враховувати сучасні досягнення науки, і
практики, техніки і технологій та впроваджувати їх в широкому спектрі
навчального процесу..
2019-2020 н.р.
Ректорат, деканати, кафедри
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ректора Рівненського
державного гуманітарного університету професора Постоловського Р.М.
Результати голосування:
За – 40 чол.;
Проти – немає
Утримались – немає.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Інформацію доцента Джеджери К.В., відповідального секретаря
приймальної комісії РДГУ «Про підсумки вступної кампанії до РДГУ у
2019 році». Інформація додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши інформацію доцента Джеджери К.В.,
відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ «Підсумки вступної
кампанії до РДГУ у 2019 році» Вчена рада відзначає, що у поточному році
ректоратом, деканатами, фаховими кафедрами та членами приймальної
комісії прийом випускників був проведений за програмами освітньопрофесійної підготовки «Бакалавр» і «Магістр» відповідно до чинних
нормативно-правових документів.
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Під час прийому заяв та документів від вступників, проведення вступних
випробувань і зарахування на навчання було забезпечено режим відкритості і
прозорості, чітку роботу відбіркових комісій, юридичної служби та
консультаційного пункту з прийому електронних заяв, що дало змогу
мінімізувати кількість скарг від вступників.
Аналіз ходу та результатів вступної кампанії засвідчив наявність низки
проблем, які потребують розв’язання під час підготовки до прийому
вступників у 2020 році. Вони стосуються оптимізації діяльності університету
з метою збільшення числа вступників до РДГУ, зокрема проведення
ефективної маркетингової кампанії
та профорієнтаційної роботи,
спрямованої на залучення молоді до навчання в університеті; удосконалення
роботи приймальної комісії; забезпечення належної нормативної бази для
проведення вступної кампанії; оптимізації переліку спеціальностей, їхніх
ліцензованих обсягів державного замовлення.
Зважаючи на викладене Вчена рада ухвалює:
1. Роботу приймальної комісії у 2019 році вважати задовільною.
2. Доповідь доцента Джеджери К.В., відповідального секретаря.
приймальної комісії РДГУ «Підсумки вступної кампанії до РДГУ у 2019
році» взяти до відома і обговорити їх на засіданнях вчених рад факультетів
та Інституту мистецтв, засіданнях кафедр.
До 15.09.2019 р.
Декани, директор Інституту мистецтв,
завідувачі кафедр.
3. З метою проведення успішної вступної кампанії у 2020 році:
3.1. Розробити ефективну програму профорієнтаційної роботи університету
з урахуванням сучасних підходів у науці і практиці.
До 15.09.2019 р.
Доц.Черніговець Т.І., декани, завідувачі кафедр.
3.2. Розробити програму реалізації маркетингової стратегії університету.
Залучити до її розроблення та реалізації фахівців, спроможних на сучасному
рівні реалізувати зв’язки з громадськістю, формувати імідж РДГУ на рівні
міста, області, регіону, України.
До 01.10.2019 р.
деканати, завідувачі кафедр, приймальна комісіядоц. Черніговець Т.І. доц. КретО.В.
3.3. Вдосконалювати інформаційно-профорієнтаційну роботу серед
випускників РДГУ та його структурних підрозділів, інших вищих навчальних
закладів з метою забезпечення набору вступників
Протягом року
Декана факультетів, Інститут мистецтв, кафедри.
3.4. Ширше використовувати можливості зміцнення співпраці з вищими
навчальними закладами ІІ рівня акредитації Рівненщини та сусідніх областей,
передусім з коледжами, які входять до складу університету.
Протягом н.року.
Декани факультетів, Інститут мистецтв, кафедри.
3.5. Продовжити роботу в напрямі вдосконалення інформаційних сайтів
факультетів, інституту мистецтв, кафедр, приймальної комісії з метою
оперативного інформування вступників. Призначити відповідальних осіб для
спілкування з вступниками через електронні засоби, зокрема, соціальні
мережі, електронну пошту, різноманітні комунікатори.
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Протягом року.
Декани факультетів, Інститут мистецтв,
кафедри, відповідальний секретар приймальної комісії.
3.6. Провести аналіз результатів прийому вступників та здійснити
оптимізацію ліцензованих обсягів на спеціальності з огляду на їх
популярність та актуальність на ринку праці.
До 01.12.2019 р.
Декани факультетів, Інститут мистецтв, кафедри
відповідальний секретар приймальної комісії, начальник відділу ліцензування
і акредитації Байло О.А.
3.7. Оптимізувати зміст освітніх програм з урахуванням освітніх запитів
вступників.
До 01.12.2019 року.
Проф.Петрівський Я.Б., декани, завідувачі кафедр,
директор Інституту мистецтв, начальник навчального відділу Колосюк О.А.
4. З метою якісного забезпечення роботи приймальної комісії:
4.1. Здійснити ретельний відбір членів екзаменаційних комісій з числа
провідних фахівців університету, їх підготовку та інструктаж.
До 25.12.2019 р. Заступник голови приймальної комісії, декани
факультетів, директор Інституту мистецтв, завідувачі кафедр,
відповідальний секретар приймальної комісії.
4.2. Здійснити кваліфікований відбір технічних секретарів, їх навчання
ефективній комунікації, вивчення нормативно-правових документів та їх
підготовку на комп’ютерних курсах з відповідною оплатою викладачам та з
видачею відповідних свідоцтв.
До 01.06. 2020 р.
Керівники структурних підрозділів, декани
факультетів, директор Інституту мистецтв, завідувачі кафедр,
відповідальний секретар приймальної комісії.
4.3. Розглянути можливості щодо проведення вступних випробувань в
тестовій формі з використанням ПК.
До 01.10.2019 р.
Проф. Сяський А.О., ст. викл. Гаврюсєв С.М., ст.
викл. Гульчук В.А. декани факультетів, директор Інституту мистецтв,
завідувачі кафедр, голови екзаменаційних комісій.
4.4. Створити належні умови для роботи приймальної комісії: технічні,
інформаційні, побутові.
До 15.06.2020 р. Проректор з навчально-практичної та адміністративногосподарської роботи доцент Гавриш В.С., головний бухгалтер Андрощук
М.С., коменданти навчальних корпусів, відповідальний секретар приймальної
комісії.
5. З метою забезпечення нормативної бази для роботи приймальної комісії
здійснити належну підготовку правил прийому до РДГУ в 2019 році.,
Положень про діяльність структурних підрозділів приймальної комісії та
організацію прийому вступників, наказів та інших документів на основі Умов
прийому на навчання до ВНЗ у 2019 році, наказів, листів та інструкцій МОН
України.
Протягом року
Відповідальний секретар приймальної комісії,
заступники відповідального секретаря приймальної комісії.
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Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ректора РДГУ
професора Постоловського Р.М.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1. Проф.
Павлківа Р.В., першого
проректора РДГУ про
затвердження Плану роботи РДГУ на 2019– 2020 н. р.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію професора Павелківа Р.В., першого проректора про
затвердження Плану роботи РДГУ на 2019– 2020 н. р. взяти до відома.
План роботи Рівненського державного гуманітарного університету на
2019-2020 н.р. затвердити.
Контроль за реалізацією плану роботи на 2019-2020 н.р. покласти на
професора Павелківа Р.В., першого проректора Рівненського державного
гуманітарного університету.
ІУ. СЛУХАЛИ:
4.1. Професора Павелківа Р.В. про перейменування назви кафедри
педагогіки і психології (дошкільної і корекційної) на кафедру дошкільної
педагогіки і психології та спеціальної освіти.
УХВАЛИЛИ:
У зв’язку зі зміною спеціальності 13.00.03 – Корекційна педагогіка на
спеціальність 016 – Спеціальна освіта відповідно до Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти (Наказ МОН від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості
запровадження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»)
дозволити перейменувати назву кафедри педагогіки і психології
(дошкільної і колекційної) на кафедру дошкільної педагогіки і психології
та спеціальної освіти.
4.2. Професора Павелківа Р.В. про зменшення ліцензованого набору
спеціальностей першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:
1. Спеціальності 014 – Середня освіта (Математика) – з 75 осіб до 50 осіб
на денній та заочній формі навчання.
2. Спеціальності 113 – Прикладна математика – з 50 осіб до 25 осіб.
УХВАЛИЛИ:
Дозволити зменшити ліцензований набір спеціальностей першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти:
1. Спеціальності 014 – Середня освіта (Математика) – з 75 осіб до 50 осіб
на денній та заочній формі навчання.
2. Спеціальності 113 – Прикладна математика – з 50 осіб до 25 осіб.
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4.3. Професора
Павелківа Р.В. про рекомендацію до вступу в
докторантуру за державним замовленням на спеціальність 011 – Освітні
педагогічні науки кандидата психологічних наук, доцента кафедри вікової
та педагогічної психології Назаревич Вікторії В’ячеславівни.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до вступу в докторантуру за державним замовленням на
спеціальність 011 – Освітні педагогічні науки кандидата психологічних
наук, доцента кафедри вікової та педагогічної психології Назаревич
Вікторію В’ячеславівну.
Науковим консультантом призначити доктора педагогічних наук,
професора Петренко Оксану Борисівну.
Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої Ради

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

доцент Терешко
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