
 ПРОТОКОЛ  № 1
засідання Вченої ради

Рівненського державного гуманітарного університету
від     28 січня  2016  року  

 
Всього членів вченої ради    - 44 чол.
Присутніх                               - 37 чол.

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.
                         

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 

1. Про  заходи  кафедр  політичних  наук  та  політології  і  соціології  з
розширення політичного світогляду студентства у контексті військово-
політичних подій на Півдні та Сході України, в Європі та світі в цілому.

Доповідають: професор Гон М.М., завідувач кафедри політичних наук;
доцент Терешко Ю.М., завідувач кафедри політології і соціології.

2. Різне.

 І. СЛУХАЛИ:
2.1.  Інформацію  професора  Гона  М.М.,  завідувача  кафедри  політичних
наук  «Про  заходи  кафедр  політичних  наук  та  політології  і  соціології  з
розширення  політичного  світогляду  студентства  у  контексті  військово-
політичних подій на Півдні та Сході України, в Європі та світі в цілому».
Інформація додається .
2.2. Інформацію  доцента Терешка Ю.М., завідувача кафедри політології і
соціології  «Про заходи кафедр політичних наук та політології і соціології
з розширення політичного світогляду студентства у контексті  військово-
політичних подій на Півдні та Сході України, в Європі та світі в цілому»
Інформація додається.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Доцент Шеретюк В.М., декан історико-соціологічного факультету.
Кафедри  політичних  наук,  політології  і  соціології  очолюють  високо
професійні та відповідальні завідувачі,  які скеровують діяльність кафедр
на  вирішення  усіх  актуальних  завдань  сьогодення  і  зокрема  з  даного
питання.  Слід  відзначити,  що  професор  Гон  М.М.  та  доцент  Терешко
Ю.М. самі беруть активну участь в громадських заходах міста, суспільно-
політичних подіях, виступають на радіо і телебаченні, проводять зустрічі
студентів  з  депутатами,  учасниками  подій,  науковцями,  політиками,
громадськими  діячами.  Велику  роботу  проводять  викладачі  кафедр   в
процесі  читання  навчальних  дисциплін,  та  у  різноманітних   поза
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аудиторних  заходах,  про  які  ми  почули  з  інформацій  виступаючих.
Студенти  активно  долучаються  до  багатьох  факультетських  заходів  з
розширення  політичного  світогляду.  Слід  підкреслити,  що  ця  робота
проводиться планово і системно на високо професійному рівні викладачів
кафедр.
УХВАЛИЛИ:
 1.  Інформації професора Гона М.М., завідувача кафедри політичних наук
та  доцента  Терешка  Ю.М.,  завідувача  кафедри  політології  і  соціології
«Про  заходи  кафедр  політичних  наук  та  політології  і  соціології  з
розширення  політичного  світогляду  студентства  у  контексті  військово-
політичних подій на Півдні та Сході України, в Європі та світі в цілому».
прийняти  до  відома.    Роботу  кафедр  політичних  наук  та  політології  і
соціології РДГУ вважати задовільною.
2.Продовжити роботу викладачами кафедр в процесі читання дисциплін та
поза  аудиторних  заходах   в  напрямку  патріотичного  виховання,
розширення  політичного  світогляду  студентства  у  контексті  військово-
політичних подій на Півдні та Сході України, в Європі та світі в цілому.

       Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.Професора  Петренко  О.Б.,  завідувача  кафедри  теорії  і  методики
виховання про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника
«Виховання національного самоствердження в учнівської молоді: теорія і
методика» автора доцента Сойчук Р.Л.
УХВАЛИЛИ:
    Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Виховання
національного самоствердження в учнівської  молоді:  теорія і  методика»
доцента Сойчук Р.Л.
Видання коштом автора.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.2.  Заяву  аспірантки  І  року  навчання  Павлович  Юдіти  Павлівни  про
затвердження  теми  кандидатської  дисертації  «Розвиток  змісту  ранньої
іншомовної  освіти  в  країнах Вишеградської  четвірки  (90-і  рр.  ХХ –перше
десятиріччя  ХХІ  ст..)»  зі  спеціальності  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та
історія педагогіки та призначення наукового керівника доктора педагогічних
наук, професора Тадєєвої М.І.
 УХВАЛИЛИ:
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       Тему  кандидатської дисертації аспірантки І року навчання Павлович
Юдіти  Павлівни  «Розвиток  змісту  ранньої  іншомовної  освіти  в  країнах
Вишеградської  четвірки  (90-і  рр.ХХ  –перше  десятиріччя  ХХІ  ст.)»  зі
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки затвердити.
       Науковим керівником призначити доктора педагогічних наук, професора
Тадєєву М.І.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.3.  Заяву  аспірантки  І  року  навчання  Романюк  Аліни  Афанасіївни  про
затвердження  теми кандидатської  дисертації  «Формування  системи засобів
предметної та  віртуальної  наочності  у початковій  школі»» зі  спеціальності
13.00.09-теорія  навчання  та  призначення  наукового  керівника  доктора
педагогічних наук, професора Малафіїка І.В.
 УХВАЛИЛИ:
       Тему   кандидатської  дисертації  Романюк  Аліни  Афанасіївни
«Формування  системи  засобів  предметної  та  віртуальної  наочності  у
початковій школі»» зі спеціальності 13.00.09-теорія навчання затвердити.
       Науковим керівником призначити доктора педагогічних наук, професора
Малафіїка І.В.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.4.  Заяву  аспіранта  І  року  навчання  Бурчака  Ігора  Святославовича  про
затвердження  теми  кандидатської  дисертації  «Формування  готовності
майбутніх  хореографів  до  керівництва  дитячим  ансамблем  спортивно-
бального танцю» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і  методика професійної
освіти та зміну наукового керівника на доктора педагогічних наук, професора
Сверлюка Я.В. у зв’язку із зміною напряму наукового дослідження.
 УХВАЛИЛИ:
       Тему  кандидатської  дисертації  Бурчака  Ігора  Святославовича
«Формування  готовності  майбутніх  хореографів  до  керівництва  дитячим
ансамблем спортивно-бального танцю» зі  спеціальності  13.00.04 – теорія і
методика професійної освіти затвердити.
       Науковим керівником призначити доктора педагогічних наук, професора
Сверлюка Я.В.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.5.Професора Павелківа Р.В., першого проректора  про перерозподіл кафедр
факультету іноземної філології.

УХВАЛИЛИ:
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У  зв’язку  з  акредитацією  напряму   6.020303   «Філологія»   дозволити
перерозподілити кафедри факультету іноземної філології наступним чином:

 кафедра романо-германської філології
1. Завідувач  кафедри -  д.філол.н., доц. Деменчук О.В.
2. к. філол.н., проф. Павлова О.І.
3. к. пед.н., доц. Воробйова І.А.
4. к. філол. н., доц. Константінова О.В.
5. к. філол. н., доц. Орел І.І.
6. к. філол. н., доц. Тарасюк Н.Ю.
7. к. філол. н., доц. Калініченко М.М.
8. к. філол. н., доц.Аладько Д.О.  
9. к. філол. н., доц. Чеберяк А.М. 
10.к. філол. н., доц. Павловська Л.О.
11.ст. викл. Василькевич С.С.
Старший лаборант – Горішна І.Г.

 кафедра практики німецької та французької мов:
1. Завідувач кафедри – к.пед.н., доц. Середюк Л.А.
2. к.філол.н., доц. Терещенко Т.В.
3. к.пед.н., доц. Джава Н.А.
4. к.психол.н., доц. Пивоварчук Т.О.
5. к.пед.н., доц. Палій В.П.
6. ст.викл. Алексєєва О.А.
7. ст.викл. Голуб Т.В.
8. в. Яницька О.М.
9. в. Войцішук Ж.В.
10.в. Вакулінська Л.М.
11.в. Гончарук Р.А.
12.в. Шевченко О.В.
13.в.Волошун А.А.
Старший лаборант- Одолінська Ю. О.лаборант Столярчук О.В (декрет).; 
лаборант Станіславчук Н.І. (0,5 ставки); лаборант Мирончик С.О. (0,5 ст.).

 кафедра теорії літератури та славістики 
1. Завідувач кафедри – к.філол., доц. Сербіна Т.Г.
2. к. філол. н., проф. Воробйова Л.М.  
3. к. філол. н., доц. Нестерук С.М.   
4. к. філол.н., доц. Вовчук Н.І.  
5. к. філол. н., доц. Самборська І.М.  
6. к. філол. н., доц. Хмель В.А.   
7. к. філол. н., доц. Матчук А.Л.   
8. к. пед. н., доц. Бєлова С.А.    
9.  ст. викл. Синевич Б.М.   
10. ст. викл. Залевська О.А.   
11. ст. викл. Мазяр В.В.    
12.викл. Оздемір О.В.
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Старший лаборант – Степаненко Л. В.
 кафедра практики англійської мови:

1. Завідувач кафедри – д.психол.н., проф. Михальчук Н.О.
2. к.психол.н., доц. Бігунова С.А.
3. к.пед.н., доц. Білоус Т.М.
4. к.пед.н., ст.викл. Богачик М.С.
5. к.психол.н., доц. Верьовкіна О.Є.
6. к.пед.н., доц. Вєтрова І.М.
7. к.пед.н., доц. Замашна С.М.
8. к.пед.н., доц. Зубілевич М.І.
9. к.психол.н., доц. Касаткіна –Кубишкіна О.В.
10.к.психол.н., доц. Курята Ю.В.
11.к.психол.н., доц. Перішко І.В.
12.к.пед.н., доц. Федоришин О.П.
13.к.пед.н., доц.Фрідріх А.В.
14.ст.викл. Кіндрат Н.П.
15.ст.викл. Корженевська О.В.
16.ст.викл. Ярута Н.П.
17.викл. Антоненко Н.Є.
18.викл. Байло Ю.В.
19.викл. Бойко Н.Г.
20.викл. Кочубей О.С.
21.викл. Мазурок О.М.

Старший лаборант – Круліковська А. А.
Старший лаборант -Бігунов Д.О.Тихомирова А.А.(декрет);
лаборант Матейко Т.М.
 кафедра методики викладання іноземних мов

1. Завідувач кафедри – д.пед. н., проф. Безкоровайна О.В.
2. к. пед.н., доц. Гронь Л.В.
3. к. філол.н., доц. Третьякова К.В.
4. к. пед.н., доц. Сяська Н.В.
5. к. пед.н., ст. викл. Гаєва Н.І.

          лаборант – Якимець У. І.
Результати голосування :

За – 37 чол.;
Проти – немає;

Утримались – немає.
2.6. Заяву професора Ьомби А.Я. про затвердження та видання монографії 
«Обчислювальні технології на основі методів комплексного аналізу та 
сумарних зображень».
УХВАЛИЛИ:
     Рекомендувати до друку монографію авторів: А.Я.Бомби, О.М. Гладка, 
А.П. Кузьменка  «Обчислювальні технології на основі методів комплексного 
аналізу та сумарних зображень».
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    Видати 100 примірників.
Результати голосування :

За – 37 чол.;
Проти – немає;

Утримались – немає.

2.7. Заяву професора Ьомби А.Я. про затвердження та видання монографії 
«Моделювання фільтраційних процесів у нафтогазових пластах числовими 
методами квазіконформних відображень».
УХВАЛИЛИ:
      Рекомендувати до друку монографію авторів: А.Я.Бомби, А.М. Зінчука, 
С.В.Ярощака «Моделювання фільтраційних процесів у нафтогазових пластах 
числовими методами квазіконформних відображень».
     Видати 100 примірників.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.8. Професора   Павелківа Р.В., першого  проректора    про затвердження 
графіка наукових відряджень на    лютий  2016 року.
УХВАЛИЛИ:
     Графік наукових відряджень на    лютий  2016  року затвердити.

Результати голосування :
За – 37 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко Л.В.
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