
  ПРОТОКОЛ  № 6   

засідання Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від         30 червня  2016 року   

  

Всього членів вченої ради    - 46 чол. 

Присутніх                               - 40 чол. 

Присутніх при конкурсному обранні на посади науково-педагогічних 

працівників – 35 чол. 

 

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

                          

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Конкурсне обрання на посаду декана факультету української філології. 

 

2. Про перспективи та можливості ліцензування коледжами університету 

освітніх програм молодшого бакалавра. 

Доповідають: 

Бабак В.П., директор Дубенського педагогічного коледжу; 

Горкуненко П.П., директор Сарненського педагогічного коледжу; 

Гавриленко В.М., директор Дубенського коледжу культури і мистецтв; 

Бортнік А.С., директор музичного училища РДГУ. 

 

3. Різне. Конкурсне обрання на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників РДГУ та продовження трудових відносин. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

Конкурсне обрання на посаду декана факультету української філології. 

  

 1.1.Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету української 

філології кандидата філологічних наук, доцента Кирильчука Олександра 

Миколайовича. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   14  чол., проти -  25   чол.., утрималися -   0 чол., 

недійсних  бюлетенів  -1 ) вважати не обраним на посаду декана факультету 

української філології та рекомендувати ректору університету не укладати з 



Кирильчуком Олександром Миколайовичем строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади декана факультету української 

філології.   

 Результати голосування: 

За – 14 чол..; 

Проти –  25 чол. 

Утримались – немає. 

Недійсних – 1. 

1.2. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету української 

філології кандидата філологічних наук, доцента  Кравця Дмитра 

Володимировича. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  25   чол., проти -  14   чол.., утрималися -   0 чол., 

недійсних  бюлетенів – 1) вважати  обраним на посаду декана факультету 

української філології та рекомендувати ректору університету укласти з  

Кравцем Д.В. строковий трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної 

посади декана факультету української філології терміном на 5 років з 

01.09.2016 р.  

Результати голосування: 

За – 25 чол..; 

Проти –14 чол; 

Утримались – немає; 

Недійсних – 1 . 

ІІ.СЛУХАЛИ: Доповіді директорів: Сарненського педагогічного коледжу 

Горкуненка П.П., Дубенського педагогічного коледжу Бабака В.П., 

Дубенського коледжу культури і мистецтв Гавриленка В.М., Рівненського 

музичного училища Бортніка А.С. «Про перспективи та можливості 

ліцензування  освітніх програм «молодшого бакалавра». Доповіді додаються. 

УХВАЛИЛИ: 

      Заслухавши та обговоривши доповіді директорів: Сарненського 

педагогічного коледжу Горкуненка П.П., Дубенського педагогічного коледжу 

Бабака В.П., Дубенського коледжу культури і мистецтв Гавриленка В.М., 

Рівненського музичного училища Бортніка А.С. «Про перспективи та 

можливості ліцензування  освітніх програм «молодшого бакалавра» вчена 

рада відзначає, що в коледжах та музичному училищі РДГУ сформовано 

ефективну систему підготовки «молодшого спеціаліста»: 

- розроблені та затверджені в установленому порядку нові СВО нга 

основі компетентнісного підходу; 



-  створено належну навчально-матеріальну базу та інформаційно-

комп’ютерне забезпечення; 

- сформовано належний кадровий склад. 

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про вищу освіту» від 

02.07.2014 р. № 1556-УІІ, р. ХУ п.35,56 освітня діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», що проводиться вищими 

навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим 

Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-

професійною програмою з видачею державного документа про вищу 

освіту встановленого зразка – диплома молодшого спеціаліста. Останній 

прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста проводиться у 2016 році. 

    Узагальнюючи викладене, можна констатувати, що ліцензування 

освітніх програм молодшого бакалавра можливе, розпочинаючи з 23017 

року, за умови: 

- остаточного вирішення питання щодо місця нинішніх коледжів в 

системі вищої чи професійної освіти, що можливе лише з прийняттям 

Законів України «Про освіту» та «Про професійну освіту»; 

- затвердження МОН України освітніх стандартів початкового рівня 

вищої освіти; 

- входження коледжів у структуру РДГУ та залучення його науково-

педагогічних кадрів до освітньої роботи коледжів; 

- можливості подальшої підготовки молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ: 

1. Доповіді директора Сарненського педагогічного коледжу Горкуненка 

П.П., Дубенського педагогічного коледжу Бабака В.П., Дубенського 

коледжу культури і мистецтв Гавриленка В.М., Рівненського 

музичного училища Бортніка А.С. «Про перспективи та можливості 

ліцензування  освітніх програм «молодшого бакалавра» взяти до 

відома. 

2. З метою ліцензування освітніх програм «Молодшого бакалавра» 

провести аналіз кадрового, матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності коледжів університету. 

До 01.10.2016 р.                      Директори коледжів, училища. 

3. Ректору університету розглянути питання щодо залучення його 

науково-педагогічних кадрів до освітньої роботи 

До 01.09.2016 р.                       Проректор з навчально-виховної роботи, 

директори коледжів, училища. 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого 

проректора професора Павелківа Р.В. 

Результати голосування: 

За – 40 чол..; 

Проти – немає; 

Утримались –немає. 



ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1.Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі доктора політичних наук, професора Гона Максима Мойсейовича на 

заміщення вакантної посади  завідувача кафедри політичних наук на 1,0 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -  1   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів 0.) вважати  обраним на посаду  завідувача кафедри політичних 

наук та рекомендувати ректору університету укласти з  Гоном М.М. 

строковий трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної посади 

завідувача кафедри політичних наук    на 1,0 ставку терміном на _5__ років з 

01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти – 1 чол 

Утримались –немає 

3.2.Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі доктора  філософських наук, професора  Шугаєвої Людмили 

Михайлівни на заміщення вакантної посади професора,  завідувача кафедри  

філософії на 1,0 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за – 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів   0.) вважати  обраним на посаду  завідувача кафедри  філософії та 

рекомендувати ректору університету укласти з   Шугаєвою Л.М. строковий 

трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної посади завідувача, 

професора кафедри філософії на 1,0 ставку терміном на 5 років з 01.09.2016 р 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

 



3.3.Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Янцура Миколи Сергійовича на завідування кафедри  технологічної 

освіти.  

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  33   чол., проти -   2  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на    завідування кафедри  технологічної 

освіти  та рекомендувати ректору університету укласти з     Янцуром М.С. 

строковий трудовий договір (контракт) на   завідування кафедри 

технологічної освіти   з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 33 чол..; 

Проти –2 

Утримались –немає. 

3.4. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Марциновського Віталія Петровича  на      завідування кафедри   

біології. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0.) вважати  обраним на  завідування кафедри біології та 

рекомендувати ректору університету укласти з Марциновським В.П. 

строковий трудовий договір (контракт) на   завідування кафедри біології      з 

01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.5.Першого проректора професора Павелківа Р. В. про затвердження 

кандидатур студентів університету для подання в управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації на присудження їм обласних 

премій за значні успіхи у навчанні, перемоги на всеукраїнських 

студентських олімпіадах, всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за 

підсумками 2015-2016 навчального року: 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатури студентів університету для подання в 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації на 

присудження їм обласних премій за значні успіхи у навчанні, перемоги на 

всеукраїнських студентських олімпіадах, всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних 

наук за підсумками 2015-2016 навчального року: 

 

Баховська 

 окумент Василівна 

- студентка ІV курсу   окументальны 

факультету  

Білан 

Олеся Юріївна 

- студентка V курсу  окументальны 

факультету  

Бойцов 

Вадим Іванович 

- студент ІV курсу факультету математики та  

 окументаль  

Бричник 

Юлія Вікторівна 

- студентка V курсу факультету 

 окументальных комунікацій та 

менеджменту  

Вознюк 

 окуме 

Володимирович 

- студент ІV курсу факультету математики  та  

 окументаль  

Дем’янюк 

Ірина Віталіївна 

- студентка ІV курсу   окументальны 

факультету  

Єремейчук 

Владислав 

Анатолійович 

- студент ІV курсу факультету математики  та  

 окументаль  

Козлюк 

Володимир 

Анатолійович 

- студент V курсу фізико-технологічного  

факультету  

Сандюк 

Ольга Леонідівна 

- студентка ІІ курсу фізико-технологічного  

факультету  

Сачук 

Тетяна Олександрівна 

- студентка V курсу фізико-технологічного  

факультету  

Скібчик 

Анна Василівна 

- студентка ІV курсу історико-соціологічного 

факультету  

Стельмах - студентка ІV курсу  окументальны 

факультету  



Марина Сергіївна 

Тимощук 

Альона Миколаївна 

- студентка ІV курсу історико-соціологічного 

факультету  

Фалат 

Ігор Олегович 

- студент ІІІ курсу факультету 

 окументальных комунікацій та 

менеджменту  

Максимчук  

Вікторія Борисівна 

 Студентка ІІІ курсу психолого-природничого 

факультету 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.6. Першого проректора Павелківа Р. В. про відкриття докторантури в 

університеті за відповідними спеціальностями відповідно до Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р., на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 

1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266» 

 

№ 

п/п 

Галузь знань Спеціальність 

1 01 – освіта 011 – науки про освіту 

2 01 – освіта  015 – професійна освіта  

(за спеціалізаціями) 

3 03 – гуманітарні науки 035 – філологія 

4 05 – соціальні та поведінкові науки 052 – політологія 

5 05 – соціальні та поведінкові науки 053 – психология 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відкрити докторантуру в університеті за відповідними 

спеціальностями відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України № 261 від 23.03.2016 р., на виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 



здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266» 

 

№ 

п/п 

Галузь знань Спеціальність 

1 01 – освіта 011 – науки про освіту 

2 01 – освіта  015 – професійна освіта  

(за спеціалізаціями) 

3 03 – гуманітарні науки 035 – філологія 

4 05 – соціальні та поведінкові науки 052 – політологія 

5 05 – соціальні та поведінкові науки 053 – психология 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.7. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Деменчука Олега Володимировича на      завідування кафедри  

романо-германської філології. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраним на   завідування кафедри романо-германської 

філології та рекомендувати ректору університету укласти з     Деменчуком 

О.В. строковий трудовий договір (контракт) на   завідування кафедри      

романо - германської філології з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.8. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Сяського А.О. на заміщення вакантної посади   професора кафедри   

ЗТД та ЦБ на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 



голосування  (за -  34   чол., проти -  0   чол.., утрималися -    чол., недійсних  

бюлетенів  1.) вважати  обраним на посаду   професора  кафедри  ЗТД та ЦБ 

та рекомендувати ректору університету укласти з Сяським А.О.      строковий 

трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної посади  професора 

кафедри  ЗТД та ЦБ на 1 ставку  з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає 

Недійсних -1. 

3.9. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Руденко В.М.  на заміщення вакантної посади     професора кафедри  

технологічної освіти на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти - 1   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0.) вважати  обраним на посаду   професора  кафедри  

технологічної освіти та рекомендувати ректору університету укласти з 

Руденко В.М. строковий трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної 

посади  професора кафедри  технологічної освіти на 1 ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти – 1 ; 

Утримались –немає. 

3.10. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Войтовича І.С.  на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри   ІКТ та МВМ на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду   та рекомендувати ректору 

університету укласти з Войновичем І.С. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри ІКТ та МВМ 

на 1 ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 



За – 35 чол..; 

Проти – немає; 

Утримались –немає. 

3.11. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Кузнєцова І.Є.  на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри   біології на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Кузнєцовим І.Є. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри  біології на 1 

ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає; 

Утримались –немає. 

3.12. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Лисиці А.В. на заміщення вакантної посади     професора кафедри   

екології, географії та туризму на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0.) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Лисицею А.В.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади  професора кафедри екології, географії та 

туризму на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.13. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Кириленко О.М. на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри   політичних наук на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 



    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 34    чол., проти -   1  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0.) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Кириленко О.М. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри політичних 

наук на 1 ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –1 

Утримались –немає. 

3.14. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Совтис Н.М.  на заміщення вакантної посади     професора кафедри   

української мови на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0.) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Совтис Н.М.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади  професора кафедри української мови на 1 

ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.15. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Романишиної Н.В.  на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри   української літератури на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  



бюлетенів   0.) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Романишиною Н.В.      строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри української 

літератури на 1 ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає; 

Утримались –немає. 

3.16. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Сверлюка Я.В.  на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри  духових та ударних інструментів на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти - 0   чол.., утрималися -  0 чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Сверлюком Я.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри духових та 

ударних інструментів на 1 ставку    з   01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.17. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Фарини Н.П. на заміщення вакантної посади     професора кафедри   

естрадної музики  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   34  чол., проти -  1   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Фарини Н.П.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади  професора кафедри естрадної музики на 1 

ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає 



Утримались –немає. 

3.18. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Мушкети Р. на заміщення вакантної посади     професора кафедри   

теорії і методики фізичного виховання  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Мушкету Р.      строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади  професора кафедри теорії і методики 

фізичного виховання на 1 ставку    з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.19. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Шугаєвої Л.М.  на заміщення вакантної посади     професора 

кафедри   філософії на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Шугаєвою Л.М.     строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади  професора кафедри філософії на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

 3.20. Заяву Бігунової Світозари  Анатоліївни про продовження трудових 

відносин за займаною посадою доцента кафедри  практики англійської мови 

як раніше обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0 ) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Бігуновою С А  



строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

2.21. Заяву Шимко О.В.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри  менеджменту  як раніше обрану на цю посаду за 

конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за -  35 ,проти-0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Шимко О.В.  строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри менеджменту на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

2.23. Заяву Кирильчука О.М.  про продовження трудових відносин за 

займаною посадою доцента кафедри  української літератури  як раніше 

обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  , проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з    строковий трудовий 

договір за займаною посадою доцента кафедри української літератури на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.24.Заяву Бестюк І.А.   про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри  української літератури  як раніше обрану на цю 

посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за – 35чол.,проти-0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Бестюк І.А.   строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри української 

літератури на 1 ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном 

на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає 

Утримались –немає. 



3.25. Заяву  Шкарбан Т.М. про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри  української мови  як раніше обрану на цю посаду 

за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Шкарбан Т. М.   

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри 

української мови на 1 ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом 

терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.26.Заяву Коваля Вадима Володимировича   про продовження трудових 

відносин за займаною посадою доцента кафедри політології та соціології   як 

раніше обраного на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Ковалем В.В.   строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри політології та 

соціології на 1 ставку як раніше обраного на цю посаду за конкурсом 

терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.27. Заяву Пальчевського Р.С.   про продовження трудових відносин за 

займаною посадою доцента кафедри  історії України  як раніше обраного на 

цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35, проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Пальчевським Р.С.  

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри історії 

України на 1 ставку як раніше обраного на цю посаду за конкурсом терміном 

на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.28. Заяву Остапчука М.В.  про продовження трудових відносин за 

займаною посадою доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та 

управління освітою   як раніше обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Остапчуком М.В.   



строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.29. Заяву Шевчук Т.М.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри  фізики  як раніше обрану на цю посаду за 

конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Шевчук Т.М.  строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри фізики на 1 ставку 

як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.30. Заяву Галатюка Ю.М.  про продовження трудових відносин за 

займаною посадою доцента кафедри  методики викладання фізики та хімії  як 

раніше обраного на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Галатюком Ю.М.  

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обраного на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.31. Заяву Гона М.М.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою  професора кафедри політичних наук    як раніше обраного на цю 

посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Гоном М.М.    строковий 

трудовий договір за займаною посадою  професора кафедри політичних наук 

на 1 ставку як раніше обраного на цю посаду за конкурсом терміном на 5 

років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 



3.32. Заяву Івашкевича Едуарда Зеноновича  про продовження трудових 

відносин за займаною посадою доцента кафедри загальної психології та 

психодіагностики   як раніше обраного на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Івашкевичем Є.З.   

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обраного на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.33. Заяву Веремчук Алли Петрівни  про продовження трудових відносин за 

займаною посадою доцента кафедри  педагогіки початкової освіти  як раніше 

обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти- 0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Веремчук А.П.  

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.34. Заяву Боровець О.В.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри педагогіки початкової освіти    як раніше обрану на 

цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти-0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Боровець О.В.   

строковий трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 

ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.35. Заяву Сяської Н.А.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри математики з методикою викладання  як раніше 

обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти-0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з Сяською Н.А.   строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 ставку як 

раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 



За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.36. Заяву Вернюк Я.С.  про продовження трудових відносин за займаною 

посадою доцента кафедри  образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва  як раніше обрану на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти-  0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з  Чернюк Я.С.  строковий 

трудовий договір за займаною посадою доцента кафедри на 1 ставку як 

раніше обрану на цю посаду за конкурсом терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.37. Заяву Шамсутдинової-Лебедюк Т.Н.  про продовження трудових 

відносин за займаною посадою доцента кафедри  філософії  як раніше обрану 

на цю посаду за конкурсом 

УХВАЛИЛИ: 

     На підставі результатів відкритого голосування (за - 35  ,проти-0) 

рекомендувати ректору університету продовжити з   Шамсутдиновою -

Лебедюк Т.Н.   строковий трудовий договір за займаною посадою доцента 

кафедри філософії  на 1 ставку як раніше обрану на цю посаду за конкурсом 

терміном на 5 років. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає 

Утримались –немає. 

 3.38. Заяву доцента Мартинюк Галини Валентинівни про затвердження теми 

докторської дисертації «Фізико-хімічні основи формування полімерних 

композиційних  наноматеріалів з контрольованими функціональними 

властивостями»зі спеціальності 02.00.04 – фізична хімія та призначення 

науковим консультантом  доктора хімічних наук, професора головного 

наукового співробітника кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського 

національного університету ім. І.Франко  Аксіментьєвої Олени Ігорівни. 

УХВАЛИЛИ: 

     Тему докторської дисертації Мартинюк Галини Валентинівни «Фізико-

хімічні основи формування полімерних композиційних  наноматеріалів з 

контрольованими функціональними властивостями»  зі спеціальності  

02.00.04 - фізична хімія затвердити. 

     Науковим консультантом призначити доктора хімічних наук, професора 

головного наукового співробітника кафедри фізичної та колоїдної хімії 

Львівського національного університету ім.І.Франко  Аксіментьєву Олену 

Ігорівну. 

Результати голосування: 



За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.39. Заяву кандидата хімічних наук, доцента Мартинюк Галини 

Валентинівни про затвердження та рекомендацію до друку  монографії 

«Наповнені епоксидні компаунди: фізико-хімічні властивості». 

УХВАЛИЛИ: 

     Затвердити та рекомендувати до друку монографію к.х.н.,  доцента 

Мартинюк Галини Валентинівни «Наповнені епоксидні компаунди: фізико-

хімічні властивості». 

 Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає 

Утримались –немає. 

3.40. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі 

Дикало Вікторії Ігорівни в конкурсі на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  гри на музичних інструментах   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів 0) вважати  обраною на посаду та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Дикало В.І.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  гри на музичних 

інструментах на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.41. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Ярмоли Вікторії Степанівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  музичного фольклору  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти - 0    чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 



університету укласти з Ярмо лою В.С.строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  музичного фольклору на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

 

3.42. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Цюлюпи Наталії Леонідівни на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  естрадної музики  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -  0   чол.., утрималися -0   чол., недійсних  

бюлетенів 0) вважати  обраною на посаду та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Цюлюпою Н.Л. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри естрадної 

музики  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.43. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Палаженка Олега Петровича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри духових та ударних інструментів   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -     чол., проти -     чол.., утрималися -    чол., недійсних  

бюлетенів     .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Палаженком О.П. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  духових та 

ударних інструментів   на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 



Утримались –немає. 

3.44. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Власюк Олени Петрівни  на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва   на  1 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Власюк О.П.   строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.45. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Борейко Галини Дмитрівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  театральної режисури  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти - 0    чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з   Борейко Г.Д.     строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри театральної 

режисури  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

 

3.46. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі    Виткалова Сергія Володимировича на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри культурології і музеєзнавства   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 



    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраним на посаду  та рекомендувати ректору 

університету укласти з Виткаловим С.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри культурології і 

музеєзнавства     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.47. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Галатюка М.Ю. на заміщення вакантної посади   доцента  кафедри  

загальної і соціальної педагогіки та управління освітою  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -1    чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Гала тюком М.Ю.строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  загальної і 

соціальної педагогіки та управління освітою  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –1; 

Утримались –немає. 

3.48. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Бучковської Олени Юріївни на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи   на  1 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 



голосування  (за -  35   чол., проти - 0    чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Бучковською О.Ю. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  

документальних комунікацій та бібліотечної справи на 1 ставку з 01.09.2016  

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.49. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Черніговець Тетяни Іванівни   на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  документальних комунікацій та бібліотечної справи  на  1 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Черніговець Т.І. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри документальних 

комунікацій та бібліотечної справи  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.50. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Сяської Олени Василівни на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри  менеджменту  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Сяською О.В. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  менеджменту на 1 ставку з 

01.09.2016 р. 

Результати голосування: 



За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.51. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Самборського Ігоря Олексійовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  менеджменту   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Самборського Ігоря Олексійовича  строковий 

трудовий договір (контракт) на заміщення вакантної посади   доцента 

кафедри  менеджменту на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.52. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Машти Надії Олександрівни на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  менеджменту  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0.) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Маштою Н.О. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри менеджменту  на 1 ставку з 

01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.53. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Панюк Тетяна Петрівна  на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри економічної теорії   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 



    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти - 0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Панюк Т.П. строковий трудовий договір (контракт) на 

заміщення вакантної посади   доцента кафедри економічної теорії  на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.54. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Крайчука Сергія ОЛлександровича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри економічної кібернетики   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти - 0    чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Крайчуком С. О.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри економічної 

кібернетики   на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.55. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Лико Сергія Михайловича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  екології, географії та туризму  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  



бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Лико С.М.  строковий трудовий договір (контракт) на 

заміщення вакантної посади   доцента кафедри   екології, географії та 

туризму  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.56. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Романіва Андрія Степановича на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри кафедри   екології, географії та туризму     на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Романівим А.С. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри   екології, 

географії та туризму  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.57. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Сяської Інни Олексіївни   на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри біології   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35 чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Сяською І.О.   строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри біології  на 1 ставку з 

01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 



Утримались –немає. 

3.58. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Марциновського Віталія Петровича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  біології  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Марциновським В.П.     строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри біології  на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.59. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Рудюка Олега Володимировича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри   загальної психології та психодіагностики на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -     чол., проти -     чол.., утрималися -    чол., недійсних  

бюлетенів     .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Рудюком О.В. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  загальної психології та 

психодіагностики на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.60. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Камінської Ольги Володимирівни   на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  загальної психології та психодіагностики  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 



української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів 0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Камінською О.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри загальної 

психології та психодіагностики  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.61. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Яцюк Наталії Олександрівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  вікової та педагогічної психології  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів     .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Яцюк Н.О.  строковий трудовий договір (контракт) на 

заміщення вакантної посади   доцента кафедри  вікової та педагогічної 

психології  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.62. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Кулакової Лариси Миколаївни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри вікової та педагогічної психології   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Кулаковою Л.М. строковий трудовий договір 



(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри вікової та 

педагогічної психології   на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.63. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Сторож О.В.   на заміщення вакантної посади      доцента  кафедри 

практичної психології та психотерапії   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -   0 чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0.) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Сторож О.В.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри практичної психології та 

психотерапії     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.64. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Бабака Костянтина Валерійовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  практичної психології та психотерапії       на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0.) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Бабаком К.В.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  практичної психології та 

психотерапії     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 



3.65. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Сербіної Тетяни Георгіївни на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри теорії літератури та славістики    на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Сербіною Т.Г. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри теорії літератури та 

славістики      на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.66. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Вєтрової Ірини Миколаївни на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри практики англійської мови   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  0.) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Вєтровою І. М. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри практики 

англійської мови     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.67. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Верьовкіної Олени Євгенівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри практики англійської мови        на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 



Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів  0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Верьовкіною О.Є.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  практики 

англійської мови     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.68. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Перішко Ірини Володимирівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри      практики англійської мови на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -     чол., проти -     чол.., утрималися -    чол., недійсних  

бюлетенів     .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Перішко І.В.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри    практики англійської 

мови на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – чол..; 

Проти – 

Утримались – 

 

3.69. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Михайлової Єлизавети Вікторівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  романо-германської філології  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -     чол., проти -     чол.., утрималися -    чол., недійсних  

бюлетенів     .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Михайловою Є.В.      строковий трудовий договір 



(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  романо-

германської філології  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – чол..; 

Проти – 

Утримались – 

 

3.70. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Павелків Катерини Миколаївни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри іноземних мов   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -  1   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Павелків К.М. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри іноземних мов  на 1 ставку 

з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –1 

Утримались –немає. 

3.71. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Янцура М.С. на заміщення вакантної посади      доцента  кафедри 

технологічної освіти    на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -   1  чол.., утрималися - 0  чол., недійсних  

бюлетенів 0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Янцуром М.С.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  технологічної 

освіти на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –1; 

Утримались –немає. 



 

3.72. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Семещука Ігоря Лаврентійовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри методики викладання фізики та хімії   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Семещуком І.Л.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри методики 

викладання фізики та хімії      на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.73. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Сідлецького В.О.  на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри  фізики  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів   0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Сідлецьким В.О. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  фізики на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35  чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.74. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Гаврилюк Наталії Володимирівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри    української мови на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 



української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -35 чол., проти - 0    чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Гаврилюк Н.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  української 

мови на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.75. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Ричагівської Ю.Є.  на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри    української мови на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

          На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти - 0  чол.., утрималися - 0  чол., недійсних  

бюлетенів 0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Ричагівською Ю.Є. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  української 

мови на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.76. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Антончука О.М.   на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри  методики викладання і культури української мови  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету (за -35 чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Антончуком О.М.       строковий трудовий договір 



(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри методики 

викладання і культури української мови    на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.77. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Ковалик Наталії Пентрівни.   на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  методики викладання і культури української мови  на  1 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Ковалик Н.П.  строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри методики викладання і 

культури української мови    на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.78. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Шинкарчука Назара Володимировича  на заміщення вакантної 

посади      доцента  кафедри  ІКТ та МВІ  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Шинкарчуком Н.В.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри ІКТ та МВІ    на 

1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 



3.79. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Ярмощук Олени Олександрівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри теорії і методики фізичного виховання   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Ярмощук О.О.строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри теорії і методики фізичного 

виховання     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.80. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Ціпан Тетяни Степанівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри теорії і методики   виховання   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

          На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -  1   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Ціпан Т.С. строковий трудовий договір (контракт) на 

заміщення вакантної посади   доцента кафедри теорії і методики  виховання     

на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –1.; 

Утримались – немає. 

3.81. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі    Стельмащук Жанни Григорівни   на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри теорії і методики   виховання   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

          На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 



Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів  -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з   Стельмащук Ж.Г. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри теорії і 

методики  виховання     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.82. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Павлюк Тетяни Олександрівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  педагогіки і психології(дошкільної та корекційної)  на  1 

ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -  1   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Павлюк Т.О.   строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри педагогіки і 

психології(дошкільної та корекційної)     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 34чол..; 

Проти –1; 

Утримались –нема. 

  3.83.       Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі   Дичківської Ілони Миколаївни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  педагогіки і психології(дошкільної та корекційної)  на  1 

ставку. 

 УХВАЛИЛИ: 

         На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -  0   чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 



університету укласти з  Дичківською І.М.   строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри педагогіки і 

психології(дошкільної та корекційної)     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.84. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Колупаєвої Тетяни Євстафіївни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри педагогіки початкової освіти   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з   Колупаєвою Т.Є.     строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри педагогіки 

початкової освіти     на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

 Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.85. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Михальчука Романа Юрійовича   на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри    на  0,5 ставки. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   34  чол., проти -   1  чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів-0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Михальчуком Р.Ю.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри всесвітньої 

історії  на 0,5 ставки з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –34 чол..; 

Проти –1; 

Утримались –немає. 



 

3.86. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Герасимчука Андрія Юрійовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  фізичного виховання на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 34    чол., проти -   1  чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Герасимчуком А.Ю.       строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  фізичного 

виховання на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –34 чол..; 

Проти –1; 

Утримались –немає. 

3.87. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Івчик Наталії Степанівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  політичних наук  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися - 0   чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з  Івчик Н.С.      строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри політичних наук  на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.88. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі Сорочинською Т.А.   на заміщення вакантної посади      доцента  

кафедри філософії   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 



української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -   0  чол.., утрималися - 0 чол., недійсних  

бюлетенів   -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з   Сорочинською Т.А.     строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  філософії на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

 Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.89. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Мишкова Віктора Ярославовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  філософії  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Мишковим В.Я.строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри філософії  на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

 Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.90. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Кундеус Оксани Михайлівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри політології та соціології   на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти -  0   чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів -0) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Кундеус О.М.  строковий трудовий договір (контракт) 



на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  політології і соціології на 

1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За –35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 

3.91. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Гуменюк Оксани Володимирівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  історії України  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  34   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів  1) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Гуменюк О.В. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри  історії України на 1 ставку 

з 01.09.2016 р. 

 Результати голосування: 

За – 34 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

Недійсний – 1. 

3.92. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Філіпчука Ігоря Володимировича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  всесвітньої історії  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -  35   чол., проти -   0  чол.., утрималися -  0  чол., недійсних  

бюлетенів   0  .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Філіпчуком І.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри всесвітньої 

історії  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались –немає. 



3.93. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Мартинчук Інни Іванівни  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  всесвітньої історії  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за - 35    чол., проти - 0    чол.., утрималися - 0  чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраною на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Мартинчук І.І. строковий трудовий договір (контракт) 

на заміщення вакантної посади   доцента кафедри всесвітньої історії   на 1 

ставку з 01.09.2016 р. 

 Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти –немає; 

Утримались – немає. 

3.94. Голову конкурсної комісії  професора Павелківа Р.В. щодо участі в 

конкурсі  Слісаренка Андрія В’ячеславовича  на заміщення вакантної посади      

доцента  кафедри  всесвітньої історії  на  1 ставку. 

УХВАЛИЛИ: 

    На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого на 

конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу факультету 

української філології, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в РДГУ», рекомендаціями 

конкурсної комісії університету та на підставі результатів таємного 

голосування  (за -   35  чол., проти -   0  чол.., утрималися -   0 чол., недійсних  

бюлетенів  0   .) вважати  обраним на посаду     та рекомендувати ректору 

університету укласти з Слісаренком А.В. строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади   доцента кафедри всесвітньої 

історії  на 1 ставку з 01.09.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

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

та рекомендацію до друку збірника наукових праць, наукові записки РДГУ 

«Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» 

випуск 14 (51). 

УХВАЛИЛИ: 



    Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць, наукові 

записки РДГУ «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в 

закладах освіти» випуск 14 (51). 

    Видати 100 примірників. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.96. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про переведення 

підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» з фізичної реабілітації 

(спеціальність 227 «Фізична реабілітація») на кафедру біології. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку з невідповідністю профілю кафедри теорії і методики фізичного 

виховання циклу обов’язкових навчальних дисциплін професійної та 

практичної підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» з фізичної 

реабілітації (спеціальність 227 «Фізична реабілітація») дозволити перевести 

їх підготовку на кафедру біології. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.97. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про зміну назви 

кафедри загальної і соціальної педагогіки та управліня освітою. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку з інноваційними освітніми вимогами сьогодення та з 

виробничою необхідністю дозволити змінити назву кафедри загальної і 

соціальної педагогіки та управління освітою на  «Кафедра педагогіки 

освітнього менеджменту та соціальної роботи». 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.98. Заяву доцента Демчука Василя Володимировича про рекомендацію до 

друку навчального посібника «Фізіологія та біохімія рослин».Курс лекцій для 

студентів вищих навчальних закладів природничих спеціальностей. 

УХВАЛИЛИ: 

      Рекомендувати до друку навчальний посібник  доцента Демчука Василя 

Володимировича «Фізіологія та біохімія рослин».Курс лекцій для студентів 

вищих навчальних закладів природничих спеціальностей. 

 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 



3.99.Заяву доцента Шевчук Катерини Сергіївни про рекомендацію до друку 

монографії «Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці 

першої половини ХХ ст.» 

УХВАЛИЛИ: 

     Рекомендувати до друку монографію доцента Шевчук Катерини Сергіївни 

«Естетичне переживання та його цінність в польській естетиці першої 

половини ХХ ст.» 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.100. Заяву доцента Грицай Наталії Богданівни про  рекомендацію до друку 

навчальних посібників «Інноваційні технології навчання біології»; 

«Методика навчання біології у запитаннях і відповідях»;  «Методика 

навчання біології: робочий зошит для самостійної роботи студентів». 

УХВАЛИЛИ: 

      Рекомендувати до друку навчальні посібники доцента Грицай Наталії 

Богданівни «Інноваційні технології навчання біології»; «Методика навчання 

біології у запитаннях і відповідях»;  «Методика навчання біології: робочий 

зошит для самостійної роботи студентів» для студентів вищих навчальних 

закладів природничих спеціальностей. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.101. Заяву доцента Марциновського Віталія Петровича про рекомендацію 

до друку методичного посібника «Навчально-польова практика з ботаніки» 

для студентів спеціальності 6.040101 –біологія. 

УХВАЛИЛИ: 

     Рекомендувати до друку методичний посібник укл.:Марциновський В.П., 

Куцоконь Л.П. «Навчально-польова практика з ботаніки» для студентів 

спеціальності 6.040101 –біологія. 

Результати голосування: 

За – 40 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.102.Заяву доцента Калініченка Михайла Миколайовича про надання 

творчої відпустки для завершення підготовки до видання монографії за 

результатами наукового дослідження. 

УХВАЛИЛИ: 

     Надати творчу відпустку доценту Калініченку Михайлу Миколайовичу 

для завершення підготовки до видання монографії за результатами наукового 

дослідження з 01.09.2016 по 01.03.2016 р. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 



Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.103. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження змін до Правил прийому до РДГУ в 2016 році та змін до 

Положення про приймальну комісію РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. № 622 «Про 

затвердження Змін до наказу МОН України від 15 жовтня 2015 р. № 1085» 

внести та затвердити відповідні зміни до Правил прийому до РДГУ в 2016 

році та змін до Положення про приймальну комісію РДГУ. Додаються. 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.104. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження змін до Правил прийому до Дубенського коледжу культури і 

мистецтв  РДГУ в 2016 році та змін до Положення про приймальну комісію 

Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. № 622 «Про 

затвердження Змін до наказу МОН України від 15 жовтня 2015 р. № 1085» 

внести та затвердити відповідні зміни до Правил прийому до Дубенського 

коледжу культури і мистецтв РДГУ в 2016 році та змін до Положення про 

приймальну комісію Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ.   

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.105. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження змін до Правил прийому до Сарненського  педагогічного 

коледжу РДГУ в 2016 році та змін до Положення про приймальну комісію 

Сарненського  педагогічного коледжу РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. № 622 «Про 

затвердження Змін до наказу МОН України від 15 жовтня 2015 р. № 1085» 

внести та затвердити відповідні зміни до Правил прийому до Сарненського  

педагогічного коледжу РДГУ в 2016 році та змін до Положення про 

приймальну комісію Сарненського  педагогічного коледжу РДГУ.   

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.106. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження змін до Правил прийому до Дубенського   педагогічного 



коледжу РДГУ в 2016 році та змін до Положення про приймальну комісію 

Дубенського   педагогічного коледжу РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. № 622 «Про 

затвердження Змін до наказу МОН України від 15 жовтня 2015 р. № 1085» 

внести та затвердити відповідні зміни до Правил прийому до Дубенського   

педагогічного коледжу РДГУ в 2016 році та змін до Положення про 

приймальну комісію Дубенського   педагогічного коледжу РДГУ.   

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.107.Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження навчальних програм дисциплін кафедр РДГУ на 2016-2017 н.р.  

УХВАЛИЛИ: 

     Затвердити навчальні програми дисциплін кафедр РДГУ на 2016-2017 н.р.  

     Список додається. 

 

Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.108. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження навчальних програм дисциплін кафедр РДГУ на 2016-2017 н.р.  

УХВАЛИЛИ: 

     Затвердити навчальні програми дисциплін кафедр РДГУ на 2016-2017 н.р.  

     Список додається. 

                                              Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.109. Заяву аспірантки Шостак Ольги Олександрівни про перезатвердження 

теми кандидатської дисертації  «Еміграційний»текст Івана Франка» зі 

спеціальності 10.0101 –українська література у зв’язку зі зміною напряму 

дослідження та перепризначення наукового керівника доктора філологічних 

наук, професора кафедри теорії літератури та порівняльного 

літературознавства Львівського національного університету ім. І.Франка 

Гнатюка Михайла Івановича. 

УХВАЛИЛИ: 

     Тему кандидатської дисертації аспірантки Шостак Ольги Олександрівни 

«Еміграційний»текст Івана Франка» зі спеціальності 10.0101 –українська 

література затвердити. 

     Науковим керівником призначити доктора філологічних наук, професора 

кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського 

національного університету ім. І.Франка Гнатюка Михайла Івановича. 



                                           Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.110. Заяву доцента Доброчинської Валентини Анатоліївни про 

затвердження теми докторської дисертації «Трансформація освітніх процесів 

на Волині (1921-1944 рр.)» зі спеціальності 07.00.01 – історія України та 

призначення наукового консультанта доктора історичних наук, професора 

кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського 

національного університету ім.. Л.Українки  Лепартовича Олега Юрійовича. 

УХВАЛИЛИ: 

     Тему докторської дисертації доцента Доброчинської Валентини 

Анатоліївни «Трансформація освітніх процесів на Волині (1921-1944 рр.)» зі 

спеціальності 07.00.01 – історія України затвердити. 

      Науковим консультантом призначити доктора історичних наук, 

професора кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського 

національного університету ім.. Л.Українки  Лепартовича Олега Юрійовича. 

                                           Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.111. Професора Павелківаа Р.В., першого проректора РДГУ про стипендію 

міського голови студентам університету. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до Положення про стипендію міського голови студентам 

вищих навчальних закладів м. Рівного наказ № 1103-р від 03.11.2011 р. 

затвердити кандидатуру  студента 2 курсу напряму «Хореографія» 

факультету художньо-педагогічного Шпака Анатолія Анатолійовича  на 

призначення стипендії міського голови. 

                                           Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 

3.112. Професора Павелківаа Р.В., першого проректора РДГУ про стипендію 

міського голови студентам університету. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до Положення про стипендію міського голови студентам 

вищих навчальних закладів м. Рівного наказ № 1103-р від 03.11.2011 р. 

затвердити кандидатуру  студента 3 курсу напряму «Філологія» факультету  

іноземної філології Сардарян Мелані Володимирівни  на призначення 

стипендії міського голови. 

                                           Результати голосування: 

За – 35 чол..; 

Проти – немає 

Утримались –немає. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                        проф.  Постоловський Р.М. 

 

 

Вчений секретар                                            доцент   Терешко Л.В. 


