
ПРОТОКОЛ  № 2
засідання Вченої ради

Рівненського державного гуманітарного університету
від      25 лютого   2016  року  

 
Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               - 38 чол.

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

                         
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт декана факультету математики та інформатики «Про ефективність
впровадження  стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,
інформаційно-комунікаційних  технологій,  створення  дієвої  системи
підготовки фахівців».

Доповідає  доцент Шахрайчук  М.І.,  декан  факультету математики та
інформатики.
Співдоповідач професор Лісова С.В., голова комісії
 2. Різне.

І. СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт  декана  факультету  математики  та  інформатики  доцента

Шахрайчука М.І.,  «Про ефективність впровадження стандартів вищої
освіти  нового  покоління,  інформаційно-комунікаційних  технологій,
створення дієвої системи підготовки фахівців».   Звіт додається.

1.2. Доповідь  професора  Лісової  С.В.,  голови  комісії «Про  ефективність
впровадження  стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,
інформаційно-комунікаційних  технологій,  створення  дієвої  системи
підготовки фахівців факультетом математики та інформатики».

          Доповідь додається.

ВИСТУПИЛИ:
1.1.Професор Павелків Р.В., перший проректор. 
      Факультет  математики та інформатики досить активно впроваджує у
навчальний  процес  елементи  медійної  освіти,  новітні   інформаційні
технології,  однак  існують  невирішені  проблеми  із  матеріально-технічного
забезпечення,  впровадження  засобів  моніторингу  якості  освіти,  потребує
удосконалення навчально-методичний потенціал навчальних дисциплін.
УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши  та  обговоривши  звіт  декана  факультету  математики  та
інформатики  доц.  Шахрайчука  М.І.,«Про  ефективність  впровадження
стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,  інформаційно-комунікаційних
технологій,  створення  дієвої  системи  підготовки  фахівців»  та  доповідь
голови  комісії «Про  ефективність  впровадження  стандартів  вищої  освіти
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нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, створення дієвої
системи підготовки фахівців факультетом математики та інформатики» Вчена
рада відмічає, що деканат, кафедри факультету проводять відповідну роботу з
ефективного  впровадження  стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,
інформаційно-комунікаційних  технологій,  створення  дійової  системи
підготовки фахівців.  У цьому плані факультетом розроблені стандарти вищої
освіти  на  підставі  державних  стандартів,  затверджені  у  встановленому
порядку. Кафедри ІКТ та МВІ інтенсивно впроваджують у навчальний процес
елементи  медійної  освіти.  Вдосконалюється  навчально-методичне
забезпечення  організації  самостійної  та  індивідуальної  науково-дослідної
роботи студентів, запроваджується дистанційна форма навчання. На засіданні
Вченої  ради  факультету,  науково-методичної  ради  та  кафедр  постійно
розглядаються  питання  щодо  стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,
інформаційно-комунікаційних  технологій,  створення  дієвої  підготовки
фахівців.
    Разом з тим потрібно відмітити, що факультет на даний момент має певні
проблеми із  впровадженням засобів  моніторингу  якості  освіти,  навчально-
методичним  та  матеріально-технічним  забезпеченням  для  реалізації
максимально ефективної системи підготовки  фахівців.
Вчена рада ухвалює:

1. Звіт  декана  факультету  доц.  Шахрайчука  М.Й.  «Про  ефективність
впровадження  стандартів  вищої  освіти  нового  покоління,
інформаційно-комунікаційних  технологій,  створення  дієвої  системи
підготовки  фахівців»  та  доповідь  професора  Лісової  С.В.,  голови
комісії з цього питання вважати задовільною.

2. 2. Створити на факультеті науково-методичну групу фахівців, на базі
кафедр  ІКТ та  МВІ,  І  та  ПМ з  розробки  методичних  рекомендацій
щодо  використання  та  впровадження  інформаційно-комунікаційних
технологій в навчальний процес кафедр університету.

До 01.05.2016 р.                        Завідувачі кафедр.

3. Продовжувати  процес  придбання  медіа  техніки  та  відповідного
програмного забезпечення з метою оснащення наступних навчальних
аудиторій мультимедійними засобами.

Протягом року                               Декан факультету.

4. Використовуючи  науковий  потенціал  кафедр  факультету  в  рамках
університету створити групу фахівців з розроблення та впровадження
інформаційно–комунікаційних  технологій  в  освітній  простір
університету.

До 01.05.2016 р.                       Проф. Петрівський Я.Б., завідувачі кафедр.
5. Науково-методичній  раді  факультету  разом  із  кафедрами

вдосконалювати  навчально-методичне  забезпечення,  особливо,  в
частині  розробки  засобів  діагностики  якості  освіти.  Реалізовувати
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розроблене навчально-методичне забезпечення у вигляді електронних
навчально-методичних комплексів.

Протягом року.                           Завідувачі кафедр, викладачі.

   Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчально-виховної роботи РДГУ проф. Петровського Я.Б. 

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

    ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.Заяву  професора  кафедри  педагогіки  і  психології  (дошкільної  та
корекційної)  Дичківської  І.М.  про  затвердження  до  друку  монографії
«Педагогіка М.Монтесорі: виклики сучасності».
УХВАЛИЛИ:
      Затвердити  та  рекомендувати  до  друку  монографію  професора
Дичківської І.М. «Педагогіка М.Монтесорі: виклики сучасності».
   Видання коштом автора.

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

    
2.2.  Заяву  доцента  кафедри біології  Демчука  Василя  Володимировича  про
рекомендацію  до  друку  навчально-методичного  посібника  «Ботаніка»  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  напряму  підготовки  6.040102
«Біологія».
УХВАЛИЛИ:
     Рекомендувати  до  друку  навчально-методичний  посібник  укл.  доц.
Демчука  Василя  Володимировича  «Ботаніка»  для  студентів  вищих
навчальних закладів напряму підготовки 6.040102 «Біологія».

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.3.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  про  затвердження  до
друку  збірника  наукових  праць:  матеріали  ІІ-ї  наукової  конференції
«Мистецька освіта та розвиток творчої особистості: європейський вимір».
УХВАЛИЛИ:
     Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць: матеріали
ІІ-ї наукової конференції «Мистецька освіта та розвиток творчої особистості:
європейський вимір».
   Видання коштом авторів.
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Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.4. Заяву доцента Василюка В.М. про рекомендацію до друку навчального
посібника «Загальні основи теорії і методики спорту» для студентів ВНЗ та
клопотання перед МОН України про надання посібнику відповідного грифа. 
УХВАЛИЛИ:
    Рекомендувати  до друку навчальний посібник доцента  Василюка  В.М.
«Загальні основи теорії і методики спорту» для студентів ВНЗ та порушити
клопотання перед МОН України про надання посібнику відповідного грифа. 

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.5. Професора Петровського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про  затвердження   Положення  «Про  порядок  проведення  конкурсу  на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників РДГУ.
УХВАЛИЛИ:
    Затвердити Положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  РДГУ,  розроблене   на
виконання ст..55 Закону України «Про вищу освіту».

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.6. Професора   Павелківа Р.В., першого  проректора    про затвердження 
тематичного плана наукових досліджень і розробок, які виконує Рівненський 
державний гуманітарний університет у 2016 році.
УХВАЛИЛИ:
       Затвердити тематичний план наукових досліджень і розробок, які виконує
Рівненський державний гуманітарний університет у 2016 році, включити 
перехідні НДР та фундаментальні дослідження, які в ході конкурсного 
відбору в МОН України отримали експертні бали середнього рівня.      
Провести коригування їх вартості відповідно до доведених обсягів 
асигнувань на 2016 рік:
     Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та 
наукових установах:
1. Теоретичні та методичні засади           різновекторності  інноватики у 
виховання: досвід, реалії, перспективи (науковий керівник – д.п.н., професор 
Петренко О.Б.). Термін виконання: 2015-2017 рр. Обсяг фінансування на 2016
р. – 151, 683 тис. грн.
2. Розвиток методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання 
нелінійних процесів з керуванням, ідентифікацією та оптимізацією (науковий
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керівник – д.т.н., професор Бомба А.Я.). Терміни виконання: 2016-2018 рр. 
Обсяг фінансування на 2016 рік – 166, 114 тис. грн.
Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної 
діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ
1. Розробка інноваційної моделі педагогічної інтеграції дітей з різними 
освітніми можливостями на основі ідей М.Монтессорі (науковий керівник – 
кандидат пед.наук, професор По німанська Т.І.). Термін виконання: 2015-2016
рр. Обсяг фінансування  на 2016 рік – 154,953 тис. грн. 

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

 2.7. Професора   Павелківа Р.В., першого  проректора    про затвердження 
Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства у Рівненському 
державному гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
    Затвердити Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства у 
Рівненському державному гуманітарному університеті.

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.8. Про обрання директора Рівненського музичного училища РДГУ: Бортніка
Анатолія Сергійовича. Та Скрипника Юрія Костянтиновича.
УХВАЛИЛИ:
 1. Результати таємного голосування затвердити.
2.  Обрати  директором  Рівненського  музичного  училища  РДГУ   Бортніка
Анатолія Сергійовича. Результати голосування: Присутніх - 36 чол. За – 30
чол.;Проти –  3 чол.; Утримались – 1 чол.; Недійсних бюлетенів – 2.
Результати  голосування  за   Скрипника  Юрія  Костянтиновича:  За  3  чол.;
Проти -30 чол.; Недійсних бюлетенів – 2; Не підтримую жодного – 1 чол.

2.9. Професора Петрівського Я.Б.,  проректора з навчально-виховної роботи
про   затвердження   до  видання  програм  державних  екзаменів  кафедри
педагогіки і психології (дошкільної та колекційної).
УХВАЛИЛИ:

Затвердити  до  видання  програми  державних  екзаменів  кафедри
педагогіки і психології (дошкільної та колекційної):
 Програма  кваліфікаційного  екзамену  з  фаху  для  напряму  підготовки

6.010101  «Дошкільна  освіта».  Розробники:  проф. Поніманська Т. І.,
доц. Горопаха Н. М.,  доц. Козлюк О. А.,  доц. Косарєва О. І.,
доц. Маліновська Н. В., доц. Янцур Л. А.;

 Програма кваліфікаційного екзамену з фаху  для напряму підготовки
6.010105  «Корекційна  освіта».  Розробники:  доц.  Горопаха  Н.М.,   доц.
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Маліновська  Н.В.,  доц.  Степанова  О.І.,  доц.  Павлюк  Т.О.,  ст. викл.
Косарєва Г.М., ст. викл. Федорова Н.В., викл. Савенко Л.В.

 Програма  комплексного  екзамену  з  фахуспеціальності  7.01010101
«Дошкільна  освіта».  Розробники:  проф. Поніманська Т. І.,
проф. Дичківська І.М., доц. Горопаха Н. М., доц. Козлюк О. А.; 

 Програма  державного  екзамену  з  логопедіїспеціальності  7.01010101,
7.01010501  «Дошкільна  освіта.  Логопедія».  Розробники:
доц. Козлюк О. А., ст. викл. Косарєва Г. М.;

 Програма  комплексного  екзамену  з  фаху  спеціальності  7.01010101
«Дошкільна  освіта»(післядипломна  освіта).  Розробники:
проф. Поніманська Т. І.,  доц. Горопаха Н. М.,  доц. Козлюк О. А.,
доц. Косарєва О. І., викл. Марчук Г. В.;

 Програма  комплексного  іспиту  з  фаху  спеціальності  8.01010101
«Дошкільна  освіта».  Розробники:  проф. Поніманська Т. І.,
проф. Дичківська І. М.,  доц. Горопаха Н. М.,  доц. Козлюк О. А.,
доц. Маліновська Н. В.;

 Програма державного екзамену з  логопедії  з  методикоюспеціальності
8.01010101, 8.01010501 «Дошкільна освіта, корекційна освіта (логопедія)».
Розробники: доц. Козлюк О. А., ст. викл. Косарєва Г. М.

2. Програмово-методичний посібник:
 «Державна  атестація  випускників»для  напряму  підготовки  6.010101

«Дошкільна освіта»,  спеціальностей 7.01010101, 8.01010101 «Дошкільна
освіта» / За ред. Т. І. Поніманської.

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

2.10. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про   затвердження  списків  голів  екзаменаційних  комісій  зі  встановлення
відповідності рівнів освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог
освітньо-професійних програм та  присвоєння  їм  кваліфікацій  за  освітніми
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр на факультетах університету на 2015-
2016 н.р. 
УХВАЛИЛИ:

Затвердити  списки  голів  екзаменаційних  комісій  зі  встановлення
відповідності рівнів освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог
освітньо-професійних програм та  присвоєння  їм  кваліфікацій  за  освітніми
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр на факультетах університету на 2015-
2016 н.р.  Списки голів екзаменаційних комісій додаються.

 Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.11.Професора   Павелківа Р.В., першого  проректора    про затвердження 
графіка наукових відряджень на     березень   2016 року.
УХВАЛИЛИ:
     Графік наукових відряджень на березень 2016  року затвердити.

Результати голосування :
За – 38 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.  

Вчений секретар                              доцент Терешко Л.В.
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