ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9
позачергового засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 31 жовтня 2019 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 35 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової
сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період
Доповідає: доц. Гавриш В.С. – проректор з навчально-педагогічної,
соціально-економічної, фінансової та господарської
діяльності
2. Про перспективи ліцензійно-акредитаційної політики університету
Доповідає: проф. Пелех Ю.В. – проректор з науково-педагогічної
та навчально-методичної роботи.

3. Звіт голови студентської ради РДГУ Сітовської С.П. за період
перебування на посаді
Доповідає: Сітовська С.П. – голова студентської роботи

4.Різне

І. СЛУХАЛИ:
1.1. Інформацію доцента Гавриша В.С., проректора з навчальнопедагогічної, соціально-економічної та господарської діяльності
«Про стан готовності матеріально-технічної бази та соціально-побутової
сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період».
Додається.
УХВАЛИЛИ:
З метою забезпечення матеріально-технічної бази та соціально- побутової
сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період, комендантам
навчальних корпусів, завідуючим гуртожитками:

1.
Забезпечити теплоізоляцію мереж тепло- та водопостачання
навчальних корпусів та гуртожитків.
Відповідальні: директор студмістечка Бабак В.М., завідувач
господарством Мілованова Л.М., завідувачі гуртожитками, коменданти
навчальних корпусів.
Термін: постійно.
2. Директору студмістечка Бабак В.М., заступникам деканів із виховної
роботи, комендантам навчальних корпусів, завідуючим гуртожитками
більш тісно співпрацювати із студрадами гуртожитків
та
громадськими організаціями по проведенню виховної роботи серед
студентів на рахунок забезпечення енергозбереження та збереження
університетського майна.
Відповідальні: Директор студмістечка, заступники деканів з виховної
роботи; коменданти навчальних корпусів; завідуючі гуртожитками; голови
студради гуртожитків.
Термін : постійно.
3.Директору студмістечка Бабак В.М., завідуючим гуртожитків,
студентським радам гуртожитків вжити дійових заходів щодо ліквідації
заборгованості за проживання в гуртожитку сторонніми особами,
працівниками та студентами.
Відповідальні: Директор студмістечка Бабак В.М., завідуючі
гуртожитками; голови студрад.
Термін: до 10.11.2019р.
4.З метою вивчення збитковості студентських гуртожитків РДГУ,
вивчення ефективності використання комунальних послуг мешканцями
гуртожитків, аналізу витрат на утримання адмінперсоналу в розрізі
кожного гуртожитку, та аналізу ефективності використання житлової
площі і стану заборгованості за проживання в гуртожитках створити
комісію в наступному складі:
Голова комісії: Гавриш В.С. - проректор з НП, СЕ, Ф та ГД;
Члени комісії:
Андрощук М.С. – головний бухгалтер ;
Пашкевич М.М. – головний інженер ;
Шидловський А.І.- голова профкому працівників РДГУ;
Баламут С.М. – начальник юридичного відділу;
Бабак В.М. – директор студмістечка;
Представник профкому студентів РДГУ (за згодою);
Представник ГО « Студентська рада РДГУ» (за згодою).
З метою забезпечення матеріально-технічної бази та соціально- побутової
сфери університету до роботи в осінньо-зимовий період, комендантам
навчальних корпусів, завідуючим гуртожитками:

1.
Забезпечити теплоізоляцію мереж тепло- та водопостачання
навчальних корпусів та гуртожитків.
Відповідальні: директор студмістечка Бабак В.М., завідувач
господарством Мілованова Л.М., завідувачі гуртожитками, коменданти
навчальних корпусів.
Термін: постійно.
2. Директору студмістечка Бабак В.М., заступникам деканів із виховної
роботи, комендантам навчальних корпусів, завідуючим гуртожитками
більш тісно співпрацювати із студрадами гуртожитків
та
громадськими організаціями по проведенню виховної роботи серед
студентів на рахунок забезпечення енергозбереження та збереження
університетського майна.
Відповідальні: Директор студмістечка, заступники деканів з виховної
роботи; коменданти навчальних корпусів; завідуючі гуртожитками; голови
студради гуртожитків.
Термін : постійно.
3.Директору студмістечка Бабак В.М., завідуючим гуртожитків,
студентським радам гуртожитків вжити дійових заходів щодо ліквідації
заборгованості за проживання в гуртожитку сторонніми особами,
працівниками та студентами.
Відповідальні: Директор студмістечка Бабак В.М., завідуючі
гуртожитками; голови студрад.
Термін: до 10.11.2019р.
4.З метою вивчення збитковості студентських гуртожитків РДГУ,
вивчення ефективності використання комунальних послуг мешканцями
гуртожитків, аналізу витрат на утримання адмінперсоналу в розрізі
кожного гуртожитку, та аналізу ефективності використання житлової
площі і стану заборгованості за проживання в гуртожитках створити
комісію в наступному складі:
Голова комісії: Гавриш В.С. - проректор з НП, СЕ, Ф та ГД;
Члени комісії:
Андрощук М.С. – головний бухгалтер ;
Пашкевич М.М. – головний інженер ;
Шидловський А.І.- голова профкому працівників РДГУ;
Баламут С.М. – начальник юридичного відділу;
Бабак В.М. – директор студмістечка;
Представник профкому студентів РДГУ (за згодою);
Представник ГО « Студентська рада РДГУ» (за згодою).
ІІ.СЛУХАЛИ:

2. Звіт професора Пелеха Ю.В., проректора з науково-педагогічної та
навчально-методичної
роботи
«Про
перспективи
ліцензійноакредитаційної політики університету».
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науковопедагогічної та навчально-методичної роботи проф. Ю.В. Пелеха, вчена рада
констатує, що упродовж 2018–2019 н.р. в РДГУ було започатковано 11 нових
спеціальностей (рівнів вищої освіти), збільшено ліцензований обсяг
спеціальності 014 Середня освіта (Історія) на другому (магістерському) рівні
вищої освіти, проведено первинну акредитацію 19 освітніх програм
спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти; чергову
акредитацію 5 напрямів підготовки освітнього ступеня «бакалавр» і первинну
акредитацію 7 напрямів підготовки освітнього ступеня «бакалавр».
У 2019–2020 н. р. ліцензійно-акредитаційна діяльність університету
буде здійснюватись за такими напрямами:
– первинна акредитація освітньо-професійної програми «Середня
освіта. Біологія та здоров’я людини» спеціальності 014 Середня
освіта (Біологія та здоров’я людини) другого (магістерського) рівня
вищої освіти і первинна акредитація освітньо-професійної програми
«Середня освіта. Музичне мистецтво» спеціальності 014 Середня
освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти;
– відкриття низки нових спеціальностей (рівнів вищої освіти), зокрема
в найближчій перспективі – ліцензування спеціальності
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії на другому (магістерському) рівні вищої освіти;
– формування ліцензійних справ щодо провадження освітньої
діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства зі
спеціальностей, на яких навчаються іноземні здобувачі вищої освіти:
015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології), 014 Середня освіта
(Фізика), 014 Середня освіта (Фізична культура);
– підготовка ліцензійної справи щодо провадження освітньої
діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства за
спеціальністю 035 Філологія.
Вчена рада ухвалює:
1. Доповідь проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи проф. Ю.В. Пелеха «Про перспективи ліцензійно-акредитаційної
політики університету у 2019–2020 н.р.» взяти до уваги. Роботу проректора
Ю.В. Пелеха і діяльність навчально-методичного відділу (ліцензування та
акредитації) РДГУ вважати достатньою і такою, що відповідає чинному
законодавству.
2. Активізувати структурні підрозділи РДГУ для успішного проходження
акредитації освітньо-професійної програми «Середня освіта. Біологія та
здоров’я людини» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я

людини) другого (магістерського) рівня вищої освіти і первинної акредитації
освітньо-професійної програми «Середня освіта. Музичне мистецтво»
спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
2019–2020 н.р.
Структурні підрозділи РДГУ
3. Продовжити роботу з формування ліцензійних справ щодо
провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без
громадянства зі спеціальностей 015 Професійна освіта (Комп’ютерні
технології), 014 Середня освіта (Фізика), 014 Середня освіта (Фізична
культура), 035 Філологія.
Листопад 2019 р.
Декани факультетів, завідувачі кафедр,
навчально-методичний відділ
4. Активізувати професорсько-викладацький склад РДГУ щодо відкриття
нових спеціальностей (рівнів вищої освіти).
Постійно
Декани факультетів, завідувачі кафедр
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Звіт голови студентської ради РДГУ Сітовської С.П. за період
перебування на посаді
Заслухавши та обговоривши звіт Голови студентської ради
Рівненського державного гуманітарного університету Софії Сітовської,
Вчена Рада відмічає, що діяльність Студентської ради університету
здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту»,
нормативних документів Міністерства освіти і науки України та у тісній
взаємодії з професорсько-викладацьким колективом ВНЗ на засадах
самоврядності та ініціативності.
Відповідно до нормативних вимог, організації студентського
самоврядування РДГУ турбуються про забезпечення захисту прав і інтересів
студентів, які навчаються в університеті та спрямовують свою діяльність на
виконання організаційних, навчально-методичних та виховних завдань.
Вся діяльність студентської ради університету здійснюється відповідно
до плану роботи, затвердженого на зібранні конференції студентського
колективу, в якому репрезентовані головні завдання щодо здійснення
навчально-методичної, науково-дослідної та організаційно-виховної роботи.
Пріоритетні завдання діяльності Студентської ради університету –
сприяння у вихованні національно-свідомих, високопрофесійних фахівців
освітньої галузі, гідних патріотів української держави, високоморальних
сподвижників педагогічної науки та практики, соціально активних та
креативних спеціалістів гуманітарної галузі, готових до виконання
громадянських і конституційних обов’язків.

Вчена Рада ухвалює:
1. Звіт Голови Студентської ради РДГУ Сітовської С.П. прийняти до
відома. Роботу колективу студентської ради університету з цього
питання вважати задовільною.
2. Активізувати систему комунікації щодо участі в масових
культурно-творчих заходах університету викладачів і студентів
ВНЗ та випускників освітніх закладів міста і області.
Відповідальні – Студентський актив
Терміни – упродовж навчального року.

Оригінали протоколу підписали:
Голова Вченої Ради

(підпис)

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

(підпис)

доцент Терешко Л.В.

