ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10
позачергового засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 листопада 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. Звіт декана художньо-педагогічного факультету
Доповідає: доц. Дзюбишина Н.Б. – декан художньо-педагогічного
факультету

2. Звіт декана факультету української філології
Доповідає: доц. Кравець Д.В. – декан факультету української
філології.

І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт доцента Дзюбишиної Н.Б., декана художньо-педагогічного
факультету
Додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана художньо-педагогічного
факультету доцента Н.Б.Дзюбишиної та довідку комісії з перевірки роботи
факультету (голова комісії проф. О.В. Безкоровайна), Вчена рада РДГУ
зазначає, що деканат і кафедри факультету здійснюють систематичну та
належну роботу щодо покращення рівня якісних показників кадрового
складу, організації освітньої, науково-дослідної, художньо-творчої і
концертно-виставкової діяльності, навчально-методичного забезпечення
згідно з вимогами МОН України, Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО), наказів ректорату:
 управління освітнім процесом на факультеті здійснюється
системно, планомірно та відповідно до чинних нормативно-правових
документів;
 освітній процес на факультеті реалізується відповідно до
затверджених освітніх програм, навчальних планів, робочих програм, а для

оцінки його результатів розроблена система рейтингових оцінок знань і вмінь
студентів;
 на кафедрах факультету систематично удосконалюється
методичне забезпечення освітнього процесу, розширюється діапазон
інноваційних технологій та новітніх методик, які застосовуються у процесі
викладання професійно орієнтованих дисциплін.
 активізується наукова та науково-творча діяльність викладачів і
студентів факультету, розширюються зв’язки студентських, викладацьких
колективів з іншими ЗВО України, зарубіжжя, закладами культури і
мистецтв, зберігається позитивна практика проведення виставкової та
концертної діяльності кафедр, посилюються тенденції щодо інтеграції
факультету в європейський науковий та мистецький простори.
Незважаючи на виявлені позитивні тенденції щодо підвищення якості
підготовки фахівців, колективу факультету варто активізувати діяльність в
напрямах подальшого зростання якості кадрового складу кафедр, які
здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей,
відповідно до нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
(постанова КМ України від 10.05.2018р. №347), підвищення рівня
результативності наукової роботи викладачів і студентів, покращення якісної
успішності здобувачів вищої освіти, активізації профорієнтаційної роботи,
оновлення і модернізації матеріально-технічної та методичної баз кафедр і
факультету.
Вчена рада ухвалила:
1. Звіт декана художньо-педагогічного факультету доц. Дзюбишиної
Н.Б. схвалити. Роботу деканату і кафедр за звітний період вважати
задовільною.
2. Продовжувати роботу щодо забезпечення належного рівня якості
професорсько-викладацького складу кафедр, його професійної та наукової
активності, створення наукових профілів викладачів згідно з вимогами МОН
України, НАЗЯВО.
Деканат, завідувачі кафедр
Постійно
3. Навчально-методичній раді факультету разом із кафедрами
систематично працювати над удосконаленням навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу з метою реалізації новітніх стандартів
вищої освіти у систему підготовки фахівців.
Навчально-методична
рада
факультету,
завідувачі
кафедр
Постійно
4. З метою збільшення контингенту студентів необхідно удосконалити
програми профорієнтаційної роботи деканату, кафедр та розглянути
можливості започаткування нових спеціальностей («Дизайн»), розширення

ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за ІІ
(магістерським) рівнем спеціальності «Хореографія».
Деканат,
кафедри,
відділ
ліцензування
та
акредитації
Постійно
5. З метою якісного формування професійних компетентностей
майбутніх фахівців та участі викладачів кафедр у наукових та мистецьких
міжнародних проектах забезпечити реалізацію програми академічної
мобільності студентів, сприяти інтеграції мистецько-освітніх проектів у
європейський освітній простір.
Деканат,
кафедри,
міжнародний
відділ
Постійно
6. Розглянути питання щодо створення на базі факультету
сертифікованих курсів підвищення кваліфікації фахівців мистецької галузі,
зокрема хореографії, сценічного мистецтва, образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, культурології, музеєзнавства.
Деканат, кафедри
Упродовж 20192020 н.р.
Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.
Заслухавши та обговоривши звіт декана художньо-педагогічного
факультету доцента Н.Б.Дзюбишиної та довідку комісії з перевірки роботи
факультету (голова комісії проф. О.В. Безкоровайна), Вчена рада РДГУ
зазначає, що деканат і кафедри факультету здійснюють систематичну та
належну роботу щодо покращення рівня якісних показників кадрового
складу, організації освітньої, науково-дослідної, художньо-творчої і
концертно-виставкової діяльності, навчально-методичного забезпечення
згідно з вимогами МОН України, Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО), наказів ректорату:
 управління освітнім процесом на факультеті здійснюється
системно, планомірно та відповідно до чинних нормативно-правових
документів;
 освітній процес на факультеті реалізується відповідно до
затверджених освітніх програм, навчальних планів, робочих програм, а для
оцінки його результатів розроблена система рейтингових оцінок знань і вмінь
студентів;
 на кафедрах факультету систематично удосконалюється
методичне забезпечення освітнього процесу, розширюється діапазон
інноваційних технологій та новітніх методик, які застосовуються у процесі
викладання професійно орієнтованих дисциплін.
 активізується наукова та науково-творча діяльність викладачів і
студентів факультету, розширюються зв’язки студентських, викладацьких
колективів з іншими ЗВО України, зарубіжжя, закладами культури і

мистецтв, зберігається позитивна практика проведення виставкової та
концертної діяльності кафедр, посилюються тенденції щодо інтеграції
факультету в європейський науковий та мистецький простори.
Незважаючи на виявлені позитивні тенденції щодо підвищення якості
підготовки фахівців, колективу факультету варто активізувати діяльність в
напрямах подальшого зростання якості кадрового складу кафедр, які
здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей,
відповідно до нових ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
(постанова КМ України від 10.05.2018р. №347), підвищення рівня
результативності наукової роботи викладачів і студентів, покращення якісної
успішності здобувачів вищої освіти, активізації профорієнтаційної роботи,
оновлення і модернізації матеріально-технічної та методичної баз кафедр і
факультету.
Вчена рада ухвалила:
2. Звіт декана художньо-педагогічного факультету доц. Дзюбишиної
Н.Б. схвалити. Роботу деканату і кафедр за звітний період вважати
задовільною.
2. Продовжувати роботу щодо забезпечення належного рівня якості
професорсько-викладацького складу кафедр, його професійної та наукової
активності, створення наукових профілів викладачів згідно з вимогами МОН
України, НАЗЯВО.
Деканат, завідувачі кафедр
Постійно
3. Навчально-методичній раді факультету разом із кафедрами
систематично працювати над удосконаленням навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу з метою реалізації новітніх стандартів
вищої освіти у систему підготовки фахівців.
Навчально-методична
рада
факультету,
завідувачі
кафедр
Постійно
4. З метою збільшення контингенту студентів необхідно удосконалити
програми профорієнтаційної роботи деканату, кафедр та розглянути
можливості започаткування нових спеціальностей («Дизайн»), розширення
ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за ІІ
(магістерським) рівнем спеціальності «Хореографія».
Деканат,
кафедри,
відділ
ліцензування
та
акредитації
Постійно
5. З метою якісного формування професійних компетентностей
майбутніх фахівців та участі викладачів кафедр у наукових та мистецьких
міжнародних проектах забезпечити реалізацію програми академічної
мобільності студентів, сприяти інтеграції мистецько-освітніх проектів у
європейський освітній простір.

Деканат,
Постійно

кафедри,

міжнародний

відділ

6. Розглянути питання щодо створення на базі факультету
сертифікованих курсів підвищення кваліфікації фахівців мистецької галузі,
зокрема хореографії, сценічного мистецтва, образотворчого та декоративноприкладного мистецтва, культурології, музеєзнавства.
Деканат, кафедри
Упродовж 20192020 н.р.
Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Звіт доцента Кравця Д.В., декана факультету української філології
Додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету української
філології доц. Д.В.Кравця та довідку комісії (голова комісії доц. С.М.
Нестерук) щодо здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного,
інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами, вчена
рада констатує, що проектування та цілі освітніх програм зі спеціальностей
035 «Філологія» спеціалізація 035.01 (українська мова та література), 014.01
Середня освіта (українська мова і література), структура та зміст, навчання та
викладання, контрольні заходи, академічна доброчесність та людські ресурси
забезпечують виконання основних критеріїв перевірки.
Структуру, цілі освітніх програм, програмні результати навчання
сформовано з урахуванням тенденцій розвитку спеціальностей, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, досвіду аналогійних вітчизняних та
іноземних освітніх програм. На факультеті здійснюється моніторинг та
періодичний перегляд освітніх програм, ураховуючи побажання
студентського самоврядування.
Зростання якості професійної підготовки студентів-філологів
забезпечується відповідною кваліфікацією професорсько-викладацького
складу факультету (науковий ценз на факультеті становить 100 %), про що
свідчать академічна мобільність викладачів факультету української філології,
підвищення кваліфікації у Люблінському університеті імені Марії КюріСклодовської, а також співпраця з міжнародною методичною лабораторією
«VERBA MAGISTI»
та
Науково-освітнім
консорціумом
вивчення
Голодомору (HREC) при Канадському інституті українських студій
Альбертського університету; функціонування аспірантури за спеціальністю
035 Філологія.

Попри зазначені позитивні тенденції щодо заявлених та реалізованих в
освітніх програмах цілей і програмних результатів навчання, академічної та
професійної кваліфікації викладачів, задіяних у реалізації освітніх програм,
колективу факультету варто більше уваги звернути на вдосконалення
навчально-методичного забезпечення дисциплін, що формують відповідні
компетентності.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ:
1.
Звіт декана факультету української філології доц. Д.В. Кравця взяти до
відома. Роботу декана факультету української філології і кафедр упродовж
звітного періоду вважати задовільною.
2.
Колективам кафедр підвищити ефективність та результативність
інтернаціоналізації;
розширити
географію
міжнародних
зв’язків,
активізувати розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності
викладачів та студентів факультету, участі їх у міжнародних освітніх і
наукових програмах.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр, проректор з наукової роботи проф. О.В.
Дейнега, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної
роботи проф. Ю.В. Пелех
3. Ширше залучати до процесу перегляду освітніх програм роботодавців
(стейкхолдерів) як зовнішніх аудиторів, що підтверджують релевантність
навчальних програм.
Постійно
Завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм
4. Активізувати роботу, спрямовану на збільшення кількості наукових
публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
рекомендованих МОН, зокрема Sсopus та Web of Science Core Collection.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр
5. Посилити профорієнтаційні заходи з метою збільшення контингенту
студентів.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр
6. Продовжити практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників освітніх програм.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради

(підпис)

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

(підпис)

доцент Терешко Л.В.

