
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7 

  засідання Вченої ради   

Рівненського державного гуманітарного університету 

від  25  серпня  2020  р. 

 

Всього членів вченої ради    - 44 чол. 

Присутніх                              -  35 чол. 

 

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Учений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1.    Стан та основні завдання розвитку університету на 2020-2021 навчальний рік. 

Доповідає   професор  Немеш О.М., в.о. ректоа РДГУ.   

  

 2. Про хід  вступної кампанії   в РДГУ  у 2020 році. 

 Доповідає доцент Левчук В.В.., відповідальний секретар приймальної комісії  РДГУ. 

  

3. Затвердження  Плану роботи Вченої ради Рівненського державного гуманітарного 

університету та ректорату   на 2020-2021 н. р.  

 Доповідає професор    Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

4. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

 1.1. Доповідь в.о. ректора Рівненського державного гуманітарного університету проф.  

Немеш О.М. «Стан та основні завдання розвитку університету на 2020-2021 навчальний 

рік». 

 Доповідь додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1.Професор Петрівський Я.Б., проректор з навчально-виховної роботи РДГУ. Додається. 

1.2.Горкуненко П.П., директор Сарненського педагогічного коледжу РДГУ.Додається. 

1.3.Доцент Шеретюк В.М., декан  ф-ту історії та міжнародних відносин РДГУ. Додається. 

УХВАЛИЛИ: 

      Заслухавши та обговоривши доповідь в.о. ректора Рівненського державного 

гуманітарного університету проф.  Немеш О.М. ««Стан та основні завдання розвитку 

університету на 2020-2021 навчальний рік»,  

Вчена рада відзначає, що основним завданням колективу університету було забезпечення 

якісної підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів для освітньої системи 

України,  реалізацію перспективних завдань оновлення цілей і змісту з урахуванням вимог 

МОН України світового досвіду та принципів сталого розвитку. 

              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. Постійно приділялась увага 

запровадженню новітніх вітчизняних, європейських та світових педагогічних технологій, 

інтерактивних методів навчання. З метою аналізу стану освітнього процесу    виявлення та 

подолання недоліків та упущень   функціонувала система моніторингу надання освітніх 

послуг в РДГУ вчена рада ухвалює: 

1. Звіт в.о. ректора РДГУ проф.  Немеш О.М. схвалити. 



Роботу ректорату РДГУ з даного  питання  вважати задовільною. 

2 У 2020-2021 н. р. скеровувати  можливості колективу на  професійний ріст 

науково-педагогічних кадрів структурних підрозділів,   використання наукових та 

навчально-методичних здобутків діяльності кафедр  для успішної підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

2020-2021  н.р.  Ректорат, деканати, кафедри 

3.  В організації освітнього процесу постійно враховувати сучасні вимоги МОН 

України, досягнення сучасної науки,  і практики, техніки і технологій та впроваджувати їх 

в широкому спектрі   навчального процесу. 

2020-2021 н.р.                   Ректорат, деканати, кафедри 
    Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. ректора Рівненського державного 

гуманітарного університету  професора Немеш О.М., голову вченої ради проф. 

Постоловського Р.М. 

                                                Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1. Інформацію доцента Левчука В.В., відповідального секретаря приймальної комісії  

РДГУ «Про хід вступної кампанії   в  РДГУ  у 2020 році».  Інформація додається. 

УХВАЛИЛИ: 

      Заслухавши та обговоривши інформацію доцента  Левчука В.В., відповідального 

секретаря приймальної комісії  РДГУ «Про хід вступної кампанії   в  РДГУ  у 2020 році» 

Вчена рада відзначає, що   ректоратом, деканатами, фаховими кафедрами та членами 

приймальної комісії прийом випускників був проведений  за програмами освітньо-

професійної підготовки  «Бакалавр» і «Магістр» відповідно до чинних нормативно-

правових документів.   

    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,  що 

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 2020 році вважати задовільною. 

     2. Доповідь  доцента  Левчука В.В., відповідального секретаря. приймальної комісії  

РДГУ «Підсумки вступної кампанії   до  РДГУ  у 2020 році»  взяти до відома і 

обговорити їх на засіданнях вчених рад факультетів та Інституту мистецтв, засіданнях 

кафедр. 

До 15.09.2020 р.                     Декани, директор Інституту мистецтв, завідувачі кафедр. 

      3. Продовжити реалізацію маркетингової програми стратегії університету.   

Вдосконалювати інформаційно-профорієнтаційну роботу серед випускників РДГУ та його 

структурних підрозділів,     

Протягом року              Декана факультетів, Інститут мистецтв, кафедри. 

3.4.  Залучати можливості зміцнення співпраці з вищими навчальними закладами ІІ рівня 

акредитації Рівненщини та сусідніх областей.  

Протягом н.року.         Декани  факультетів, Інститут мистецтв, кафедри. 



4. З метою якісного забезпечення роботи приймальної комісії 

 здійснювати 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. 2021 р.        Керівники структурних підрозділів, декани факультетів, директор 

Інституту мистецтв, завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії. 

5. Створити належні умови для роботи приймальної комісії: технічні, інформаційні, 

побутові. 

До 15.06.2021 р.     Проректор з навчально-практичної та адміністративно-

господарської роботи доцент Гавриш В.С., головний бухгалтер Андрощук М.С., 

коменданти навчальних корпусів, відповідальний секретар приймальної комісії. 

6. З метою забезпечення нормативної бази для роботи  приймальної комісії здійснити 

належну підготовку правил прийому до РДГУ в 2021 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 2020 році, наказів, 

листів та інструкцій МОН України. 

Протягом року              Відповідальний секретар приймальної комісії, заступники 

відповідального  секретаря  приймальної комісії. 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. ректора РДГУ професора  

Немеш О.М. 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

    3.1. Проф.   Павелківа Р.В., першого   проректора  РДГУ  про затвердження Плану 

роботи РДГУ на 2020 – 2021 н. р. 

УХВАЛИЛИ: 

      Інформацію  професора  Павелківа Р.В., першого проректора   про затвердження 

Плану роботи РДГУ на 2020– 2021 н. р. взяти до відома. 

      План роботи Рівненського державного гуманітарного університету на 2020-2021 н.р. 

затвердити.  

         Контроль за реалізацією плану роботи  на 2020-2021 н.р. покласти на професора  

Павелківа Р.В., першого проректора Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

                                                        Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

ІУ. СЛУХАЛИ: 

4.1. Професора  Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ  про   затвердження положень 

Навчально-методичної ради РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

   З метою унормування окремих елементів організації освітнього процесу та забезпечення 

якості підготовки фахівців з вищою освітою в РДГУ затвердити наступні Положення: 

- «Положення про вибір дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти»; 

- Положення про визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих у 

неформальній та інформальній освіті»; 

- Положення про гаранта освітньої програми»; 

- Положення про силабус» (зі змінами). 



Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.2. Професора  Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ  про   затвердження освітньо-

наукової програми та навчального плану зі спеціальності 011 – Освітні педагогічні науки 

галузі знань 01 – Освіта /Педагогіка для введення в дію з 01 вересня 2020 року.  

Гарант освітньої-наукової програми – доктор педагогічних наук, професор Петренко 

О.Б. 

УХВАЛИЛИ: 

    Затвердити освітньо-наукову програму та навчальний план зі спеціальності 011 – 

Освітні педагогічні науки галузі знань 01 – Освіта /Педагогіка для введення в дію з 01 

вересня 2020 року. Гарантом освітньої-наукової програми – доктора педагогічних наук, 

професора Петренко О.Б 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.4. Заяву аспірантки ІІ курсу Петрушко Ю.О. про перезатвердження теми дисертації 

«Розвиток домашньої освіти на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.» у зв’язку 

з її уточненням та призначення наукового керівника доктора педагогічних наук, 

професора Петренко Оксани Борисівни. 

УХВАЛИЛИ: 

    Тему дисертаційного дослідження аспірантки Петрушко Ю.О.  «Розвиток домашньої 

освіти на Волині у другій половині ХІХ – початку ХХ ст..» перезатвердити у зв’язку з її 

уточненням. 

   Науковим керівником призначити доктора педагогічних наук, професора Петренко 

Оксану Борисівну. 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.5. Заяву професора Дейнеги О.В. про присвоєння вченого звання професора кафедри 

менеджменту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Дейнезі О.В.  вчене звання професора кафедри менеджменту.  

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Дейнезі О.В. вченого звання професора кафедри менеджменту. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.6. Заяву професора Савлюк Світлани Петрівни про присвоєння вченого звання 

професора кафедри теорії і методики фізичного виховання. 

УХВАЛИЛИ: 

     1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Савлюк С.П.  вчене звання професора кафедри теорії і методики 

фізичного виховання.  

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Савлюк С.П. вченого звання професора кафедри теорії  і практики 

фізичного виховання і спорту. 



Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

 4.7. Заяву професора Мушкети Рудослава про присвоєння вченого звання професора 

кафедри теорії і  практики фізичного виховання і спорту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Мушкеті Р. вчене звання професора кафедри  теорії і  практики 

фізичного виховання і спорту. 

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Мушкеті Р. вченого звання професора кафедри теорії і практики 

фізичного виховання і спорту. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – 1 чол; 

Утримались – немає. 

4.8. Заяву професора Шевців Зої Михайлівни про присвоєння вченого звання професора 

кафедри педагогіки початкової освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Шевців З.М.  вчене звання професора кафедри  педагогіки 

початкової освіти. 

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Шевців З.М. вченого звання професора кафедри  педагогіки 

початкової освіти. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.9. Заяву професора Закопця Лева Мироновича про присвоєння вченого звання 

професора кафедри духових та ударних інструментів. 

УХВАЛИЛИ: 

 1.Результати таємного голосування затвердити. 

 2.Присвоїти  Закопцю Л.М.  вчене звання професора кафедри духових та ударних 

інструментів. .  

4. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Звкоацю Л.М. вченого звання професора кафедри духових та 

ударних інструментів. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.10. Заяву Михальчука Романа Юрійовича про присвоєння вченого звання доцента 

кафедри всесвітньої історії. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Михальчуку Р.Ю. вчене звання професора кафедри всесвітньої історії.  

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Михальчуку Р.О. вченого звання професора кафедри всесвітньої 

історії. 



Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.11. Заяву Чалій Людмили Володимирівни про присвоєння вченого звання доцента 

кафедри теорії і  практики фізичного виховання і спорту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Чалій Л.В. вчене звання доцента кафедри теорії і  практики фізичного 

виховання і спорту.  

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння  Чалій Л.В. вченого звання доцента кафедри теорії і  практики 

фізичного виховання і спорту. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.12. Заяву Найди Руслани Григорівни про присвоєння вченого звання доцента кафедри 

педагогіки і психології (дошкільної і корекційної). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

       2. Присвоїти  Найді Р.Г. вчене звання доцента кафедри  педагогіки і психології 

(дошкільної і корекційної). 

       3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Найді Р.Г. вченого звання доцента кафедри педагогіки і психології 

(дошкільної і корекційної). 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.13. Заяву  Пашніної Анни Олександрівни про присвоєння вченого звання доцента 

кафедри менеджменту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Пашніній А.О. вчене звання доцента кафедри  менеджменту. 

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Пашніній А.О. вченого звання професора кафедри менеджменту 

                                                          Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає.  

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

проведення попередньої експертизи дисертації Мазура Дмитра Володимировича та 

затвердження кандидатур рецензентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести попередню експертизу дисертації Мазура Дмитра Володимировича 

«Розвиток професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних 

колективів у процесі фахової підготовки» на фаховому семінарі кафедри теорії та 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету. 

2. З метою надання висновку  про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

дисертації затвердити  рецензентів з числа штатних працівників РДГУ: 



- Шевців Зою Михайлівну, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки 

початкової освіти РДГУ; 

- Палаженка Олега Петровича, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 

духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РДГУ.  

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.15. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  перед МОН 

України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації 

Ричко Вікторії Юріївни  та тему «Почаївська лавра: її історична роль та етнічна 

ідентифікація у сучасному українському суспільстві» на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 03 – гуманітарні науки за спеціальністю «Релігієзнавство» та  

затвердження кандидатур голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання   перед МОН України  щодо створення разової 

спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації Ричко Вікторії Юріївни  та тему 

«Почаївська лавра: її історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному 

українському суспільстві» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – 

гуманітарні науки за спеціальністю «Релігієзнавство». 

2. Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради для 

захисту дисертації Ричко Вікторії Юріївни  та тему «Почаївська лавра: її історична 

роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському суспільстві» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 03 – гуманітарні науки за спеціальністю 

«Релігієзнавство»: 

Голову ради – Шевчук Катерину Сергіївну,доктора філософських наук, професора 

кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету. 

Опонентами  спеціалізованої ради: 

- Чорноморця Юрія Павловича, доктора філософських наук, професора кафедри 

богослов’я  та релігієзнавства Національного університету ім. М.П. Драгоманова; 

- Шкіль Світлани Олександрівни, кандидата філософських наук, доцента кафедри 

філософії Національного університету біоресурсів та природокористування 

України. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.16. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  перед МОН 

України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації 

Вернюка Назара Віталійовича та затвердження кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо створення разової 

спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації Вернюка Назара Віталійовича  

на тему «Мотиво-образна парадигма народних псалмів» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 03 – гуманітарні науки за спеціальністю 035 

«Філологія». 

2. Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради для 

захисту дисертації Вернюка Назара Віталійовича  на тему «Мотиво-образна 

парадигма народних псалмів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

03 – гуманітарні науки за спеціальністю 035 «Філологія»: 

Головою спеціалізованої ради: 



Васільєва Євгенія Михайловича, доктора філологічних наук, професора, завідувача 

кафедри теорії та історії світової літератури РДГУ. 

Опонентів спеціалізованої ради: 

- Янковської Жанни Олександрівни, доктора філологічних наук, професора кафедри 

культурології та філософії Національного університету «Острозька академія»; 

- Салтовської наталії Василівни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри 

фольклористики Київського національного університету ім.. Тараса Шевчека. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.17. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  перед МОН 

України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації  

Таргоній Іванни Василівни та затвердження кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо створення разової 

спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації  Таргоній Іванни  Василівни 

на тему «Формування толерантності студентів педагогічних коледжів у поза 

аудиторній діяльності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 –  

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

2. Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради 

для захисту дисертації  Таргоній Іванни  Василівни на тему «Формування 

толерантності студентів педагогічних коледжів у поза аудиторній діяльності» на 

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

спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні науки. 

Головою спеціалізованої ради: 

- Безкоровайну Ольгу Володимирівну, доктора педагогічних наук, професора, 

завідувча кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ. 

Опонентами спеціалізованої ради: 

- Біду Олену Анатоліївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри педагогіки і психології Закарптського угорського інституту ім.. Ференца 

Ракоці ІІ.; 

- Канішевську Любов Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, 

заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем 

виховання НАПН України. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.18. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  перед МОН 

України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації 

Омельченко Тетяни Валентинівни та затвердження кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо створення разової 

спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації Омельченко Тетяни 

Валентинівни на тему «Психологічні чинники особистісного саморозвитку 

майбутніх практичних психологів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 05 – Соціально-поведінкові науки за спеціальністю 053 – Психологія. 

2.  Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради 

для захисту дисертації Омельченко Тетяни Валентинівни на тему «Психологічні 

чинники особистісного саморозвитку майбутніх практичних психологів» на 



здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціально-поведінкові науки 

за спеціальністю 053 – Психологія. 

Головою спеціалізованої ради: 

Павелківа Віталія Романовича, доктора психологічних наук, професора кафедри 

загальної психології та психодіагностики, декана психолого-природничого факультету. 

Опонентами спеціалізованої ради: 

- Журавльову Ларису Петрівну, доктора психологічних наук, професора, завідувача 

кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного 

університету ім.. Івана Франка; 

- Адамську Зоряну Михайлівну, кандидата психологічних наук, доцента кафедри 

психології розвитку та консультування Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.19. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  перед МОН 

України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації 

Мазура Дмитра Володимировича та затвердження кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо створення разової 

спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації Мазура Дмитра Володимировича 

на тему «Розвиток професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних 

колективів у процесі фахової підготовки» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 01 –  Освіта/Педагогіка за спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні науки. 

2. Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої вченої ради для 

захисту дисертації  Мазура Дмитра Володимировича на тему «Розвиток професійної 

рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів у процесі фахової 

підготовки» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 –  Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні науки 

Головою спеціалізованої ради: 

- Безкоровайну Ольгу Володимирівну, доктора педагогічних наук, професора, 

завідувча кафедри методики викладання іноземних мов РДГУ. 

Опонентами спеціалізованої ради: 

- Олексюк Ольгу Миколаївну, доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри музикознавства та музичної освіти Київського університету ім.. Бориса 

Грінченка; 

- Назаренко Марину Павлівну, кандидата педагогічних наук, старшого викладача 

кафедри вокально- хорових дисциплін та методики музичного виховання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.. Володимира 

Вінниченка. 

Результати голосування: 

За – 35 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

  4.25.   Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про створення факультету 

документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики.   

УХВАЛИЛИ: 

      З метою  раціонального  використання кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів, 

оптимізації організаційної структури Рівненського державного гуманітарного 

університету, враховуючи контингент студентів та керуючись Законом України «Про вищу 



освіту», листом МОН України № 10.2/73 від 26.09.2017 р. «Про утримання посад НПП», 

Статутом РДГУ, Положенням про факультет дозволити: 

1. Створити факультет документальних комунікацій, менеджменту, технологій та 

фізики шляхом об’єднання  фізико-технологічного факультету і факультету 

документальних технологій та менеджменту ; 

2.Включити у структуру новоствореного факультету наступні кафедри: 

- фізики, астрономії та методики викладання; 

- теорії і методики професійної освіти; 

-  технологічної освіти; 

- ЗТД,Т та ЦБ; 

- документальних комунікацій та бібліотечної справи; 

- менеджменту; 

- економіки. 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

   4.26.  Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про об’єднання кафедр теорії 

та практики фізичної культури і спорту та кафедри фізичного виховання. 

УХВАЛИЛИ: 

   З метою забезпечення належного рівня фізичного виховання в університеті, 

впровадження позитивного досвіду та модернізації фізичного виховання, збалансування 

кадрових ресурсів університету приєднати до кафедри теорії та практики фізичної культури 

і спорту кафедру фізичного виховання, залишивши назву кафедри «Теорії та практики 

фізичної культури і спорту». 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.27. Заяву аспіранта Вернюка Назарія Віталійовича про надання академічної відпустки 

у зв’язку з хворобою. 

УХВАЛИЛИ: 

    Надати аспіранту  Вернюку Назарію Віталійовичу академічну відпустку  терміном на 

6 місяців з 25.08.2020 по  25 лютого 2021 року у зв’язку з хворобою. 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.29. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про фінансування ГО 

«Студентська рада РДГУ» на 2020-2021 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку  з виявленими порушеннями, що відображені в акті ревізії Управління 

Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській області від 21.07.2020 р. № 13-18-03-

06.\09 при фінансуванні ГО «Студентська рада РДГУ» на 2020-2021 н.р. врахувати  

виявлені недоліки і пропозиції. 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

4.30. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про інформацію щодо 

порушень, виявлених Управлінням Західного офісу Держаудитслужби у Рівненській 

області від 21.07.2020 р. № 13-18-03-06.\09 в РДГУ. 



УХВАЛИЛИ: 

      Інформацію щодо порушень, виявлених Управлінням Західного офісу 

Держаудитслужби у Рівненській області від 21.07.2020 р. № 13-18-03-06.\09 в РДГУ 

взяти до відома. 

    Посилити контроль за використанням коштів бухгалтерією РДГУ. 

 

Результати голосування: 

За – 35 чол. 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

 

  

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

 

Голова Вченої Ради        (підпис)                 професор Постоловський Р. М.   

 

Вчений секретар            (підпис)                  доцент Терешко Л.В. 
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