
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ     № 5 

засідання Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 28 травня  2020 р. 

 

Всього членів вченої ради    - 44 чол. 

Присутніх                               -   32 чол.   

 

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Звіт директора Інституту мистецтв. 

Доповідає професор Сверлюк Я.В., директор Інституту мистецтв. 

          Співдоповідач професор   Шекретюк Р.М., голова комісії. 

 

2. Звіт декана факультету документальних документацій та менеджменту. 

Доповідає професор Юхименко-Назарук І.А., декан факультету документальних 

комунікацій та менеджменту. 

          Співдоповідач професор Петренко О.Б., голова комісії. 

 

3. Різне. 

 

І.  СЛУХАЛИ: 

      1.1. Звіт про роботу професора Сверлюка Я.В., директора Інституту мистецтв.  

Додається. 

1.2. Доповідь професора Шеретюк Р.М., голови комісії «Про роботу Інституту 

мистецтв у 2019-2020 н.р.». 

Доповідь додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1. Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

      Фахову практичну підготовку в ІМ студенти набувають у 22 музичних колективах, які 

беруть участь у різноманітних конкурсах, фестивалях та концертних виступах. Студенти 

ІМ проявляли і проявляють гуманне ставлення до нинішніх подій в державі. Під орудою 

педагогів-наставників, вони організовують благодійні акції, концерти для дітей, надають 

практичну допомогу закладам інклюзивної освіти. Відбулася важлива подія в Інституті 

мистецтв успішне проходження акрадетації спеціалізації 014 (Середня освіта. Музичне 

мистецтво.) в режимі онлайн. Ми розуміємо, що залишилися невирішені проблеми щодо 

недостатнього рівня матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу для 

реалізації концертно-творчих  проектов, ще низькі показники наукової активності окремих 

викладачів, що призводить до певних проблем у проходженні акредитації, недостатня 

активність викладачів та кафедр у мистецьких міжнародних проектах. Тому роботи ще 

багато і потрібно концентрувати спільні зусилля усіх структурних підрозділів, особливо у 

вимушених карантинних умовах, зосередити увагу на вступній кампанії, яка теж очікується 

непроста. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту мистецтв РДГУ  

доктора педагогічних наук, професора Сверлюка Я.В., довідку голови комісії – доктора 

педагогічних наук, професора  Петренко О.Б. із вищеназваного питання, Вчена  рада РДГУ 



відзначає, що дирекція ІМ, її 8 кафедр реалізовують основні положення «Закону про вищу 

освіту», Статут університету, накази ректорату.  

На вченій раді Інституту мистецтв, науково-методичній раді і засіданнях кафедр 

постійно розглядаються питання щодо навчально-методичної, наукової, профорієнтаційної 

та концертно-творчої роботи. 

Систематично проводиться робота щодо підвищення наукового рівня викладацького 

складу, підтвердження чого є вагома кількість публікацій у фахових виданнях, наявність 

монографій, посібників та навчально-методичних матеріалів.  

У рамках діючої «Угоди про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним 

університетом (м. Рівне, Україна) та Відділом музики Жешувського університету (м. 

Жешув, Польща)» Інститут мистецтв продовжується виконання науково-дослідної 

роботи «Сучасні виміри мистецької освіти та розвиток творчої особистості» (№ 

державної реєстрації 0124U010291). 

Для поглибленого вивчення сучасної мистецької освіти кафедри удосконалюють 

науково-творчі контакти з ВНЗ Білорусі, музичною академією Варшави, Краківською 

музичною академією та ін. Значних результатів досягла кафедра духових та ударних 

інструментів, яка налагодила тісні зв’язки з митцями Німеччини, Польщі, Білорусі, 

музичними академіями України. 

 Водночас резюмуючи вище викладене змушені визнати, що у навчанні студентів є 

певні проблеми, які варто вирішувати як дирекції ІМ, так і завідувачам кафедр, їх педагогам 

у поліпшенні якісних показників навчання згідно сучасних вимог.   

 УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт директора ІМ Сверлюка Я.В. та інформацію голови комісії д.іст.н, проф. 

Шеротюк Р.М. щодо реалізації державної програми підготовки кваліфікаційних кадрів 

мистецького фаху та участі викладачів кафедр у мистецьких проектах взяти до відома. 

2. Дирекції ІМ звернути увагу щодо відповідності науково-педагогічних 

працівників сучасним вимогам наукової активності. 

До 15 листопада 2020 р.                                       Директор ІМ Сверлюк Я.В.  

3. Для удосконалення системи контролю за якістю формування професійних 

мистецьких компетенцій майбутніх фахівців, поліпшення показників організації освітнього 

процесу, дотримання відповідних показників якості навчання активізувати студентські 

самоврядні організації. 

Постійно               Дирекція ІМ, кафедри, студентські самоврядні організації  

4. З метою забезпечення якості підготовки кваліфікованих кадрів мистецького фаху 

дирекції ІМ сприяти участі викладачів кафедр у мистецьких міжнародних проектах, 

продовжити їхню інтеграцію у європейський простір. 

Постійно                                                    Директор ІМ, зав. кафедрами 

5. Кафедрам ІМ РДГУ продовжувати роботу з творчо обдарованою молоддю, 

надавати допомогу в навчально-методичній, науковій роботі структурним підрозділам 

педагогічних коледжів (м. Сарни, Дубно) та Рівненському музичному училищу.  

Постійно                                   Заступники директора ІМ, зав. кафедрами 

6. Завідувачам кафедр, кураторам студентських груп продовжувати роботу 

гуманістичного та патріотичного виховання студентів як високо освічених пропагандистів 

національних,  духовних та морально-етичних традицій. 

Постійно              Заступники директора ІМ, зав. кафедрами, куратори груп    

7. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з навчально-

виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.                          

  
Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 



Утримались – немає. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

2.1. Звіт про роботу деканату і кафедр за 2019-2020 н. р. професора Юхименко-Назарук І.А., 

декана факультету документальних комунікацій та менеджменту. Додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

2.1. Проф. Петровський Я.Б., проректор з навчально-виховної роботи. 

   У звіті декана факультету ДКМ та голови комісії проф. Петренко О.Ю. ми 

побачили, що відповідно до вимог організаційного та навчально-методичного забезпечення 

професорсько-викладацький склад факультету активно впроваджує використання 

інтерактивних форм, ефективних інноваційних методів, засобів і прийомів навчання. 

        Зважаючи на вимушене скорочення обсягу аудиторних занять викладачі проводять 

активну роботу щодо модернізації та інформатизації навчального процесу з метою 

підвищення його ефективності і, принаймні, утримання на належному рівні якості вищої 

освіти. Усі спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, забезпечені освітніми 

програмами, відповідними навчально-методичними комплексами дисциплін. Розширено 

діапазон інноваційних технологій та новітніх методик, які застосовуються у процесі 

викладання професійно орієнтованих дисциплін. З метою інтенсифікації навчального 

процесу викладачами запроваджено елементи для самостійної підготовки студентів на базі 

середовища Moodle. Науково-методичній раді факультету разом із кафедрами необхідно і 

надалі постійно працювати над уосконаленням навчально-методичного забезпечення з 

метою реалізації ефективних шляхів впровадження системи якості професійної підготовки 

здобувачів в/о у вимушених умовах. Слід ативізувати роботу кафедр щодо підготовки 

здобувачів вищої освіти до участі в предметних олімпіадах, наукових конкурсах та 

конференціях. 

УХВАЛИЛИ:  

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету документальних комунікацій та 

менеджменту проф. Юхименко-Назарук І.А. та  довідку голови комісії проф. Петренко О.Б., 

Вчена рада університету констатує, що кафедри факультету ДКМ підтвердили високу 

якість щодо забезпечення навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної 

роботи факультету.  

Освітній процес на факультеті реалізовано відповідно до затверджених навчальних 

планів, робочих навчальних програм. Усі спеціальності, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, забезпечені освітніми програмами, відповідними навчально-методичними 

комплексами дисциплін. Розширено діапазон інноваційних технологій та новітніх методик, 

які застосовуються у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін. З метою 

інтенсифікації навчального процесу викладачами запроваджено елементи для самостійної 

підготовки студентів на базі середовища Moodle.  

На факультеті систематично проводиться робота по підвищенню наукового рівня 

викладацького складу, підтвердженням чого є успішні захисти докторських та 

кандидатських дисертацій, публікація монографій та статей у фахових наукових виданнях, 

а також у журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах, проведення 

науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів. 

Викладачі кафедр факультету працюють над комплексними науково-дослідними 

роботами за темами: «Моделі та інформаційна підтримка управління соціально-

економічними ресурсами і процесами» (державний реєстраційний номер 0118U004198, 

науковий керівник к.т.н., доц. Барановський С.В);  «Регіональні особливості організації та 

розвитку ринку сільського туризму» (державний реєстраційний номер – 0116U007706, 

науковий керівник, к.т.н., доц. Микитин Т.М.); «Удосконалення управління брендом 

вищого навчального закладу» (державний реєстраційний номер 0116U007705, науковий 

керівник д.е.н. проф. Дейнега О.В.; «Проблеми економічної теорії в практиці 



господарювання та механізми соціального захисту в управлінні соціально-економічним 

розвитком підприємств» (державний реєстраційний номер 0116U007708, науковий 

керівник к.е.н., проф. Панюк Т.П.); «Документні ресурси та інформаційні технології» 

(державний реєстраційний номер 0118U006587). 

У 2018-2019 навчальному році кафедрою економічної кібернетики успішно пройдені 

процедури акредитації освітньо-професійних програм «Економічна кібернетика» щодо 

підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 «Економіка» галузі  знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) 

рівнів вищої освіти. У 2019 році кафедрою менеджменту ліцензовано спеціальність 075 

«Маркетинг» і у 2020 році буде проведено перший випуск магістрів із спеціальності 

«Менеджмент». Також на факультеті готується ліцензійна справа спеціальності 073 

«Менеджмент» та 051 «Економіка» щодо навчання студентів-іноземців. 

Деканат факультету бере активну участь у виховній роботі здобувачів вищої освіти. 

Систематично проводяться індивідуальні та групові бесіди з актуальних питань сьогодення, 

організації свят та конкурсів, спортивних змагань, туристичних поїздок для здобувачів  

вищої освіти та викладачів факультету.  

Незважаючи на виявлені позитивні тенденції щодо підвищення якості підготовки 

фахівців, колективу факультету варто активізувати діяльність в напрямах активізації 

профорієнтаційної роботи, оновлення і модернізації матеріально-технічної баз кафедр і 

факультету. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ: 

 1. Звіт декана факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. 

Юхименко-Назарук І.А. «Про навчально-методичну, наукову, виховну та організаційну 

роботу факультету» схвалити.  

Роботу деканату факультету документальних комунікацій та менеджменту і кафедр 

вважати задовільною. 

1. Деканату та колективам кафедр посилити роботу щодо зростання та зміцнення 

наукового цензу шляхом успішного навчання і захисту викладачами кандидатських 

та докторських дисертацій, використовуючи можливості підготовки в аспірантурі та 

докторантурі, а також активізувати видання публікацій навчальних посібників і 

статей у фахових виданнях, затверджених МОН України та публікацій у журналах, 

які індексовані в міжнародних наукометричних базах даних. 

Постійно                                                   Деканат, кафедри 

2. Активізувати роботу кафедр щодо підготовки здобувачів вищої освіти до участі в 

предметних олімпіадах, наукових конкурсах та конференціях. 

Постійно                                                       Деканат. Кафедри 

3. Деканату, кафедрам осучаснити форми і методи профорієнтаційної роботи з метою 

залучення на навчання на факультеті здібної молоді. 

Постійно                                                         Деканат. Кафедри 

4. Розширити спектр освітніх послуг факультету шляхом впровадження нових 

сучасних спеціалізацій.  

Постійно                                                      Деканат. Кафедри 

Контроль за виконання ухвали покласти на проректора з навчально-виховної 

роботи проф. Петрівського Я.Б. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи про 

затвердження Порядку «Про організацію поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів вищої освіти в дистанційному режимі». 



УХВАЛИЛИ: 

Порядок «Про організацію поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 

вищої освіти в дистанційному режимі» затвердити. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.2. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про призначення 

проведення попередньої експертизи дисертації «Формування фахової 

компетентності майбутніх документознавців галузі електронного 

документообігу у професійній підготовці» здобувача ступеня доктора філософії 

Федорук Олесі Михайлівни  на фаховому семінарі кафедри теорії і методики 

виховання Рівненського державного гуманітарного університету та 

затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів вказаної дисертації. 

УХВАЛИЛИ: 

        Призначити проведення попередньої експертизи дисертації «Формування фахової 

компетентності майбутніх документознавців галузі електронного документообігу у 

професійній підготовці» здобувача ступеня доктора філософії Федорук Олесі 

Михайлівни  на фаховому семінарі кафедри теорії і методики виховання Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

    Затвердити кандидатури рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної 

дисертації: 

- Швецову Галину Миколаївнц, доктора історичних наук, професора кафедри 

документальних комунікацій та бібліотечної справи РДГУ; 

- Остапчук Наталію Олександрівну, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

ІКТ та МВІ РДГУ. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.8. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про призначення проведення 

попередньої експертизи дисертації «Почаївська Лавра: історична роль та етнічна 

ідентифікація у сучасному українському суспільстві» здобувача ступеня доктора 

філософії Ричко Вікторії Юріївни на фаховому семінарі кафедри  філософії 

Рівненського державного гуманітарного університету та затвердження кандидатур 

рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної дисертації. 

УХВАЛИЛИ: 

        Призначити проведення попередньої експертизи дисертації «Почаївська Лавра: 

історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському суспільстві» 

здобувача ступеня доктора філософії Ричко Вікторії Юріївни на фаховому семінарі 

кафедри  філософії Рівненського державного гуманітарного університету. 

Затвердити кандидатури рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної 

дисертації: 

-  Давидюк Руслани Петрівни, доктора історичних наук, професора кафедри історії 

України РДГУ; 

- Шеретюк Руслани Миколаївни, доктора історичних наук, доцента кафедри  

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва РДГУ. 



Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.10. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про призначення 

проведення попередньої експертизи дисертації «Формування толерантності студентів 

педагогічних коледжів у поза аудиторній діяльності» здобувача ступеня доктора 

філософії  Таргоній Іванни Василівни на фаховому семінарі кафедри   теорії та методики 

виховання Рівненського державного гуманітарного університету та затвердження 

кандидатур рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної дисертації. 

УХВАЛИЛИ: 

        Призначити проведення попередньої експертизи дисертації «Формування 

толерантності студентів педагогічних коледжів у поза аудиторній діяльності» здобувача 

ступеня доктора філософії Таргоній Іванни Василівни на фаховому семінарі кафедри 

теорії та методики виховання  Рівненського державного гуманітарного університету.  

       Затвердити кандидатури рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної 

дисертації: 

-   Пелеха Юрія Володимировича, доктора педагогічних наук, професора кафедри  

педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи РДГУ; 

-  Сойчук Руслани Леонідівни, доктора педагогічних наук,  професора, завідувача 

кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.11. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про призначення 

проведення попередньої експертизи дисертації «Психологічні чинники життєвого 

проектування в юнацькому віці» здобувача ступеня доктора філософії   Широких 

Анастасії Олегівни на фаховому семінарі кафедри вікової та педагогічної психології                      

Рівненського державного гуманітарного університету та затвердження кандидатур 

рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної дисертації. 

УХВАЛИЛИ: 

        Призначити проведення попередньої експертизи дисертації «Психологічні чинники 

життєвого проектування в юнацькому віці» здобувача ступеня доктора філософії 

Широких Анастасії Олегівни  на фаховому семінарі кафедри  вікової та педагогічної 

психології                        Рівненського державного гуманітарного університету.  

       Затвердити кандидатури рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів вказаної 

дисертації: 

-  Камінську Ольгу Володимирівну, доктора психологічних наук, професора 

кафедри  загальної психології та психодіагностики  РДГУ; 

 - Михальчук Наталії Олександрівни, доктора психологічних наук, професора, 

завідувача кафедри практики англійської мови РДГУ. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.12. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

кандидатур голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради університету по 



захисту дисертації Поліщук Ольги Павлівни на тему «Формування морально-ціннісних 

орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – 

Освітні, педагогічні науки та порушити клопотання перед МОН України щодо 

створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації Поліщук Ольги 

Павлівни. 

УХВАЛИЛИ: 

 1.   Затвердити головою разової спеціалізованої вченої ради Петренко Оксану 

Борисівну, доктора педагогічних наук (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та 

історія педагогіки), професора, завідувача кафедри теорії і методики виховання РДГУ 

по захисту дисертації Поліщук Ольги Павлівни на тему «Формування морально-

ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної виховної роботи» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка за 

спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Затвердити опонентами: 

- Пустовіта Григорія Петровича – доктора педагогічних наук, (спеціальність 13.00.07 

– теорія та методика виховання),професора кафедри природничо-математичної освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

- Скрипник Нелю Іванівну – кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.07 – 

теорія та методика виховання), доцента кафедри дошкільної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені П.Тичини. 

2. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення разової спеціалізованої  

вченої ради університету для захисту дисертації Поліщук Ольги Павлівни на тему 

«Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної 

виховної роботи» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – 

Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Результати голосування: 

За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.17. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про  атестування у разових 

спеціалізованих вчених радах університету здобувачів ступеня доктор філософії у 

Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальностями: 011- 

Освітні, педагогічні науки; 031 – Релігієзнавство; 035 – Філологія;  052 – Політологія; 

053 – Психологія; 101 – Екологія; 113 – прикладна математика та  призначення 

відповідальної особи за забезпечення діяльності разових спеціалізованих рад в РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     У зв’язку із завершенням виконання освітньо-наукових програм та підготовленими 

дисертаційними дослідженнями здобувачами ступеня доктор філософії у Рівненському 

державному гуманітарному університеті за спеціальностями: 011- Освітні, педагогічні 

науки; 031 – Релігієзнавство; 035 – Філологія;  052 – Політологія; 053 – Психологія; 101 

– Екологія; 113 – прикладна математика дозволити їх атестування у разових 

спеціалізованих вчених радах університету. 

   Згідно Постанови «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії (№ 167 від 06.03.2019 р.) та п.2.6. Положення «Про атестацію здобувачів 

ступеня доктора філософії у РДГУ (Протокол №11 від 26.12.2019 р.)  призначити 

відповідальну особу за забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад в 

РДГУ кандидата педагогічних наук, доцента Гудовсек Оксану Анатоліївну, яка має 

багаторічний досвід роботи ученого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 

з правом проводити захисти дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук у Рівненському державному гуманітарному університеті.  

Результати голосування: 



За – 32 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 
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