
  ПРОТОКОЛ     № 7
розширеного засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від  31 серпня  2016 р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               - 40 чол.
Присутніх  членів трудового колективу – 287 чол.
 
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.  Про    підсумки роботи педагогічного колективу університету за 2015 - 
2016 рр. та завдання на 2016- 2017 н.р.
Доповідає   професор Постоловський Р.М., ректор РДГУ.  
 
 2. Про    підсумки вступної кампанії   до  РДГУ  у 2016 році.
Доповідає   проф. Павелків Р.В., заступник голови приймальної комісії РДГУ.
 
3.Затвердження  Плану роботи Рівненського державного гуманітарного 
університету    на 2016-2017 н. р. 

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

4. Різне.

І.СЛУХАЛИ:
 1.1.Доповідь ректора Рівненського державного гуманітарного університету 
проф. Постоловського Р.М. “Про   підсумки роботи педагогічного колективу 
університету за 2015 - 2016рр. та завдання на 2016- 2017 н.р.».
  Доповідь додається.
ВИСТУПИЛИ:
1.1.Професор Сілков В.В., декан педагогічного факультету.
Виступ додається.
1.2.  Гавриленко В.М.,  директор  Дкбенського  коледжу  культури  і  мистецтв
РДГУ.
Виступ додається.
1.3.  Професор  Корейчук  М.П.,  декан  музично-педагогічного  факультету
Інституту мистецтв РДГУ.
Виступ додається.
1.4. Професор Колкпаєв Б.С., радник ректора, зав.кафедри фізики.
Ми сьогодні прослухали аналітичний звіт ректора і прогноз та перспективи
діяльності  університету  в  наступному  н.р.,  який  заслуговує  позитивної
оцінки.  У  сьогоднішніх  складних  умовах  нам  з  вами  треба  в  спокійній
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обстановці проаналізувати наші здобутки і труднощі виживання без паніки,
бо  це  психологічний,  фізичний,  інтелектуальний  рівень  нашого  здоров’я  і
працездатності.   Основне  завдання  –  це  якість  освіти.  А ситуація  така.  В
області  було  9  спеціалізованих  природничих  шкіл,  а  осталась  одна.  Де
абітурієнт на кафедру фізики? Я був в США в 19-ти університетах. Стратегія
освіти  у  світі  адекватна  стратегії  держави.  В  Україні     зараз  найбільше
постраждали природничі і технічні спеціальності. У технічних вузах почали
готувати  педагогів….,  розрізнили  науку,  а  має  бути  спільна  мета.  Ми  не
маємо  грошей,  тому  заборонили  підписки  на  зарубіжні  журнали,  немає
солідних журналів з фізики, є всього один в Україні. Існує ще дуже багато
невирішених  проблем  і  прорахунків.  Не  дивлячись  на  це  нам  треба
мобілізувати наші зусилля і спокійно виконувати свої обов’язки. Бажаю усім
успіхів.
    УХВАЛИЛИ: 
     Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Рівненського державного
гуманітарного  університету  проф.  Постоловського  Р.М.  “Про    підсумки
роботи педагогічного колективу університету за 2015 - 2016 рр. та завдання
на 2016- 2017 н.р.» Вчена рада відзначає, що основним завданням колективу
університету  було  забезпечення  якісної  підготовки  висококваліфікованих
фахівців і наукових кадрів для освітньої системи України, що реалізовується
шляхом  гармонійного  поєднання  фундаментальності  та  фаховості  освіти,
наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейське освітнє, наукове та
економічне співтовариство.
             Діяльність  структурних підрозділів була  спрямована на забезпечення
виконання «Закону України про вищу освіту», наказів та рішень Міністерства
освіти  і  науки  України  щодо  ефективної  реалізації  заходів  із  модернізації
системи вищої освіти.
     В університеті впродовж минулого року розвивались напрацювання по
запровадженню у навчальний процес новітніх вітчизняних, європейських та
світових  педагогічних  технологій  навчання.  Успішно  проводились
факультетські науково-методичні семінари для викладачів та студентів щодо
особливостей  впровадження  новітніх  технологій  інтерактивних  методів
навчання  та  форм реалізації  навчального процесу. Активно  функціонувала
система моніторингу надання освітніх послуг в РДГУ.
Вчена рада ухвалює:

1. Звіт ректора РДГУ проф. Постоловського Р.М. схвалити.
Роботу ректора РДГУ з даного питання вважати задовільною.
2  Ректорату, деканатам, кафедрам, структурним підрозділам скерувати

у 2016-2017 н.р. зусилля колективу на подальший розвиток якості здійснення
освітньої  діяльн6ості  із  урахуванням  сучасних  тенденцій  розвитку
національної  та  європейської  освіти,  підвищення  якості  професійно-
практичної  підготовки,  наукових  досліджень,  інформатизацію  та
комп’ютеризацію  навчального процесу.  

2016-2017 н.р. Ректорат, деканати, кафедри

2



 Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  ректора
університету проф. Постоловського Р.М.Результати голосування:

За - 40 чол.
Проти – немає

Утримались – немає.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Доповідь   проф. Павелківа Р.В., заступника голови приймальної комісії, 
першого проректора  РДГУ «Про    підсумки вступної кампанії   до  РДГУ  у 
2016 році». Доповідь додається.
 УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію заступника голови приймальної комісії проф. Павелківа Р.В.  
«Про підсумки вступної кампанії   до  РДГУ  у 2016 році» взяти до відома.
     Вчена рада РДГУ відзначає, що деканатами, фаховими кафедрами та 
членами приймальної комісії здійснена належна робота щодо організації 
вступу до університету за державним замовленням та на навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб.   
2.   Деканам факультетів, зав. фаховими кафедрами , враховуючи рекомендації
МОН України щодо проведення вступної кампанії у 2016 році підготувати 
план організаційних заходів з проведення інформаційно-роз»яснювальної та 
профорієнтаційної роботи у 2016-2017 н.р. 
2016-2017 н.р.                  деканати, завідувачі кафедр, приймальна комісія. 
    Контроль за виконанням даної ухвали покласти на   професора Павелківа 
Р.В., першого проректора, заступника голови приймальної комісії.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
    3.1. Проф.   Павлківа Р.В., першого   проректора    про затвердження
плану роботи РДГУ на 2016– 2017 н. р.
УХВАЛИЛИ:
      Інформацію  професора  Павелківа Р.В.,  першого проректора   про
затвердження плану роботи РДГУ на 2016– 2017 н. р. взяти до відома.
      План роботи Рівненського державного гуманітарного університету на
2016-2017 н.р. затвердити.
         Контроль за реалізацією плану роботи  на 2016-2017 н.р. покласти на
професора  Павелківа Р.В., першого проректора університету.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

ІУ. СЛУХАЛИ:
4.1. Заяву ст. викладача кафедри культурології та музеєзнавства Глущук 
Оксани Георгіївни про надання творчої відпустки для завершення 
дисертаційного дослідження.
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УХВАЛИЛИ:
     Надати Глущук О.Г. творчу відпустку для завершення дисертаційного 
дослідження терміном на три місяці  з 01.09.2016 по 30.11.2016 року.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.2. Заяву  доцента Постельжука О.П. про надання творчої відпустки для 
завершення  моногрфії.
УХВАЛИЛИ:
     Надати  Постельжуку О.П.  творчу відпустку для завершення  монографії 
терміном на три місяці  з 01.09.2016 по 30.11.2016 року.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.3. Заяву  доцента  Давидюк Р.П. про надання творчої відпустки для 
завершення  монографії з докторської дисертації терміном на 6 місяців.
УХВАЛИЛИ:
     Надати  доценту  Давидюк Р.П.  творчу відпустку для завершення  
монографії докторської дисертації терміном на 6 місяців з 01.11.2016 по 
30.04.2017 р.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.4. Заяву  доцента Мартинюка В.О.  про надання творчої відпустки для  
виконання експериментальних пошуків для докторської дисертації.
УХВАЛИЛИ:
     Надати   доценту Мартинюку В.О.    творчу відпустку для завершення  
монографії терміном на чотири місяці  з 01.03.2017 по 30.06.2017 року.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.5.Заяву   ст. викладача Кіндрата П.В.  про надання творчої відпустки для 
завершення   дисертаційного дослідження.
УХВАЛИЛИ:
     Надати   ст. викладачу Кіндрату П.В.    творчу відпустку для завершення   
дисертаційного дослідження терміном на три місяці  з 19.09.2016 по 18 12. 
2016 року.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.
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4.6.Заяву   професора Бомби А.Я.. про надання творчої відпустки для 
завершення  монографії терміном на три місяці.
УХВАЛИЛИ:
     Надати   професору Бомбі А.Я..   творчу відпустку для завершення  
монографії терміном на три місяці.   

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.7. Заяву   аспірантки Власюк Т.С. про надання  академічної відпустки  по 
догляду за дитиною. 
УХВАЛИЛИ:
     Надати аспірантці Власюк Т.С.  академічну відпустку  по догляду за 
дитиною з 01.09.2016 р.  по 26.08.2017 р. Довідка додається.  

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.8.Заяву  пошукувача  кафедри  вікової  та  педагогічної  психології
Івашкевича  Ернеста  Едуардовича  про  затвердження  теми  кандидатської
дисертації « Психологічні чинники професійного становлення майбутнього
перекладача» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
та призначення наукового керівника дійного члена НАПН України, доктора
психологічних  наук,  професора,  директора  Інституту  психології  ім..
Г.С.Костюка НАПН України С.Д.Максименка.
УХВАЛИЛИ:
     Тему  кандидатської  дисертації  Івашкевича  Ернеста  Едуардовича
«Психологічні  чинники  професійного  становлення  майбутнього
перекладача» зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
затвердити.
      Науковим  керівником  призначити дійного  члена  НАПН  України,
доктора  психологічних  наук,  професора,  директора  Інституту  психології
ім.. Г.С.Костюка НАПН України С.Д.Максименка.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.9.Професора Павелківа Р.В., першого проректора про присвоєння кафедрі
педагогіки  і  психології  (дошкільної  та  колекційної)  ім’я   професора
Поніманської Тамари Іллівни.
УХВАЛИЛИ:
     Присвоїти кафедрі педагогіки і психології (дошкільної та колекційної)
ім’я  професора Поніманської Тамари Іллівни.

Результати голосування:
За - 40 чол.
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Проти – немає
Утримались – немає.

4.10.Професора Віднічука М.А. директора  Інституту післядипломної освіти 
та довузівської підготовки про затвердження скоригованих навчальних планів
для здобуття другої вищої освіти за спеціальностями.
УХВАЛИЛИ:
    Згідно постанови К.М. України від 29.04.2015 р. № 266 затвердити 
скоригованих навчальних планів для здобуття другої вищої освіти за 
спеціальностями.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.11.Професора Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  про  внесення  змін  до
Правил прийому до РДГУ в 2016 році.
УХВАЛИЛИ:
     Внести зміни до Правил прийому до РДГУ в 2016 році:
-  п.2.  розділу У Додатку 9 до Правил прийому доповнити новим абзацом:
«Вступникам,  які  склали  кандидатські  іспити,  за  рішенням  приймальної
комісії  результати  кандидатських  іспитів  зараховуються  як  результати
відповідних вступних іспитів».

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.12.Професора Петровського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про  запровадження змін у графіках навчального процесу.
УХВАЛИЛИ:
     З метою економного використання енергоресурсів під час опалювального
сезону  у  2016-2017  н.р.  та  забезпечення  виконання  навчальних  планів  у
повному обсязі запровадити наступні зміни у графіки навчального процесу:
1. Ущільнити розклад аудиторних занять за рахунок проведення додаткових
занять та встановити шестиденний робочий тиждень, закінчити теоретичне
навчання  в  І  семестрі  до  14.12.2016  р.  при  двотижневій  сесії,  або  до
21.12.2016  р.  при  однотижневій  сесії,  закінчити  екзаменаційну  сесію  до
28.12.2016 р.
2. Встановити канікули з 29.12.2016 р. по 25.01.2017 р.
3.  Перенести  окремі  навчальні  дисципліни  з  одного  семестру  в  інший  в
межах навчального року за рішенням вчених рад факультетів.
4.Запровадити  до  01.03.2017  року  елементи  дистанційного  навчання  із
застосуванням  інформаційно-комунікаційних  технологій  при  опрацюванні
теоретичного матеріалу, виконання практичних та курсових робіт.
5.  Скоротити  терміни  екзаменаційних  сесій  за  рахунок  винесення  1-2
екзаменів на дострокову здачу з обов’язковим поданням службової записки
декана та погодженням з викладачем та студентською групою.  
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Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.13. Професора Постоловсьткого Р.М. про висунення кандидатом на здобуття
довічної державної стипендії доктору хімічних наук, професору, завідувачу
кафедри  фізики,  академіку  Академії  віищої  школи  України,  Заслуженому
працівнику освіти України  Колупаєву Борису Сергійовичу.
УХВАЛИЛИ:
Висунути  кандидатом  на  здобуття  довічної  державної  стипендії  доктора
хімічних  наук,  професора,  завідувача  кафедри  фізики,  академіка  Академії
вищої  школи України,  Заслуженого працівника освіти  України  Колупаєва
Бориса Сергійовича.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.14. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про  затвердження  навчальних  планів  підготовки  бакалавра,  спеціаліста  за
спеціальностями.
УХВАЛИЛИ:
      У зв’язку з введенням в дію з 01.09.2016р. Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
оновленої  форми  навчального  плану,  що  відповідає  Ліцензійним  умовам
провадження  освітньої  діяльності  закладів  освіти,  прошу  затвердити
навчальні плани підготовки бакалавра, спеціаліста за спеціальностями:

Бакалавр
Код Найменування спеціальності (спеціалізації)
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта (Фізичне виховання)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Українська мова та література)
014 Середня освіта (Англійська мова і світова література)
014 Середня освіта (Німецька мова і світова література)
014 Середня освіта (Французька мова і світова література)
014 Середня освіта (Російська мова і світова література)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)
015 Професійна освіта (Комп'ютерні технології)
015 Професійна освіта (Охорона праці)
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016 Спеціальна освіта (Логопедія)
017 Фізична культура і спорт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
026 Сценічне мистецтво
027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія)

029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (документознавство та 
інформаційна діяльність)

032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія (Українська мова і література)
035 Філологія (Англійська мова і література)
035 Філологія (Німецька мова і література)
035 Філологія (Французька мова і література)
035 Філологія (Російська мова і література)
051 Економіка (Економічна кібернетика)
052 Політологія
053 Психологія
053 Психологія (Практична психологія)
073 Менеджмент
091 Біологія
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика)
227 Фізична реабілітація
231 Соціальна робота

Спеціаліст
Код Найменування спеціальності (спеціалізації)
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
014 Середня освіта (Фізичне виховання)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Українська мова та література)
014 Середня освіта (Англійська мова і світова література)
014 Середня освіта (Німецька мова і світова література)
014 Середня освіта (Французька мова і світова література)
014 Середня освіта (Російська мова і світова література)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
017 Фізична культура і спорт
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
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025 Музичне мистецтво                                            
026 Сценічне мистецтво 

029
Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа  (Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія)

029
Інформаційна,  бібліотечна  та  архівна  справа  (документознавство  та
інформаційна діяльність)

032 Історія та археологія
034 Культурологія
035 Філологія (Українська мова і література)
035 Філологія (Англійська мова і література)
035 Філологія (Німецька мова і література)
035 Філологія (Французька мова і література)
035 Філологія (Російська мова і література)
051 Економіка (Економічна кібернетика)
052 Політологія
053 Психологія
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
091 Біологія
101 Екологія
104 Фізика та астрономія
113 Прикладна математика
122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика)

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.15.  Професора Павелківа  Р.В.,  першого проректора  про  перерву терміну
перебування  у  докторантурі  докторанта  Сіранчук  Н.М.  на  один  рік  з
02.09.2016 року з правом поновлення у зв’язку з призначенням її завідувачем
кафедри теорії та методик початкового навчання.
УХВАЛИЛИ:
     Дозволити  перервати  термін  перебування  у  докторантурі  докторанту
Сіранчук Н.М. на один рік з 02.09.2016 року з правом поновлення у зв’язку з
призначенням її завідувачем кафедри теорії та методик початкового навчання.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.16. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про зміну назви кафедри
біології.
УХВАЛИЛИ:
     У зв’язку з виробничою необхідністю змінити назву кафедри біології на
біології та медичної фізіології.

Результати голосування:
За - 40 чол.
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Проти – немає
Утримались – немає.

4.17.Професора Павелківа Р.В., першого проректора про зміну назви кафедри
теорії літератури і славістики .
УХВАЛИЛИ:
   У  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  змінити  назву  кафедри теорії
літератури  і  славістики  на  кафедру  міжкультурної  комунікації  та  історії
світової літератури.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.18 Професора  Петровського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи про  дозвіл читання лекцій викладачами  кафедр університету.
УХВАЛИЛИ:

У відповідності до «Положення  про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах» та у зв’язку з виробничою необхідністю  
 дозволити читання лекційних курсів з 1.09.2016р. таким викладачам кафедр
університету:
1. Кафедра педагогіки початкової освіти:  Усач Л.В., Іскрі Л.В.
2. Кафедра теорії та методик початкового навчання: Артюх Л.Є.     
3. Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної):Демянюк О.Б.,
Косарєвій  Г.М.,  Кузьмук  Л.І.,  Марчук  Г.В.,  Федоровій  Н.В.,  Юрчук  О.І.,
Авдимирець Т.П, Яцюк О.Д., Войтович О.В. 
4.  Кафедра теорії та методики фізичного виховання: Поляк П. А.
5. Кафедра  педагогіки,  освітнього  менеджменту  та  соціальної  роботи:
Філоненко Р.С., Павленко А. С.
6. Кафедра теорії літератури та славістики: Мазяр В.В.
7.  Кафедра  вікової  та  педагогічної  психології:  Піонтковській  Д.  В.,
Одолінському В.Г., Самолюк О. В., Луцик Г. О., Хомич І.С., Джеджері О. В. 
8. Кафедра  загальної  психології  та  психодіагностики:  Борейчук  І.  О.,
Лазарчуку В. В.
9. Кафедра біології: Денисюк Н. В
10. Кафедра екології: Якуті О. О., Стасюк М.В.
11. Кафедра історії України: Журавльовій С.П., Мосєвич Ю.О., Ісічук Т. С.,
Бондар І. В.
12. Кафедра всесвітньої історії: Бернацькому В. Р., Синяку С. Л.
13. Кафедра інформатики та прикладної математики: Литваку А.М.
14. Кафедра вищої математики: Марач О.В., Тимчуку М.В.
15. Кафедра ІКТ та МВІ: Гаврюсєвій Т.О., Ляшук Т.Г.
16. Кафедра технологічної освіти:  Симонович Н.В., Зброжеку Д.Г.
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17. Кафедра менеджменту: Поляк К.Ю., Орлову О.Г., Марценюк В.В.
18. Кафедра  економічної  кібернетики:  Свистун  Т.Л.,  Стрільчуку  Р.М.,
Паламарчук О. С., Коханевич Т.П.
19. Кафедра  документальних  комунікацій  та  бібліотечної  справи:  Бабенко
Ж.В., Карпюк Д.В., Костенко М.С., Кукушкіну О.М., Бережняк О.В., Попчук
О.В., Кондратюк М.М.
20. Кафедра економічної теорії: Ступницькій Н.І.
21. Кафедра  образотворчого  та  декоративно-прикладного  мистецтва:  Воронюк
Н.В., Павлуню В.Р., Голуб М.Ф.
22. Кафедра театральної режисури: Виннічик О.А., Стихун Н.В., Сокіл Т.Г.,
Романенко О. О., Куряті А.В. 
23. Кафедра хореографії: Рабченюку С.В., Тихончук І. С.
24. Кафедра культурології та музеєзнавства: Мосієвич Ю. О., Андрощук І. М.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.19.  Професора  Петровського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи про затвердження навчальних програм кафедр університету.
УХВАЛИЛИ:

У відповідності до « Положення  про організацію навчального процесу в
кредитно-трансферній  системі  підготовки  фахівців  у  Рівненському
державному  гуманітарному  університеті»,  «Положення  про  організацію
навчального  процесу  з  вибіркових  навчальних  дисциплін  у  Рівненському
державному  гуманітарному  університеті»  та  згідно  наказу  №384  «Про
затвердження  форм  документів  з  підготовки  кадрів  у  вищих  навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації» від 29.03.2012 року   затвердити навчальні
програми дисциплін кафедр на 2016-2017н.р.::
1. Кафедра педагогіки початкової освіти:
Дидактика. Організація і управління у початковій школі.
2. Кафедра теорії та методики виховання:
Технологічні аспекти роботи над дисертацією.
3. Кафедра  теорії та методики фізичного виховання:
Вступ до спеціальності та історія спорту;Теорія  і  методика  викладання
рухливих  ігор  і  забав;  Теорія  і  методика  викладання  плавання;  Теорія  і
методика  викладання  гімнастики;  Теорія  і  методика  викладання  зимових
видів  спорту;  Теорія  і  методика  викладання  легкої  атлетики;  Тренажери  в
спорті; ТМВ рухливих ігор та забав на суші і воді; ТМВ баскетболу; Теорія і
методика  викладання  плавання;  Вступ  до  спеціальності;  Історія  фізичної
культури  та  олімпізму; Підвищення  спортивної  майстерності;  Теорія
юнацького  спорту; Теоретичні основи спортивного відбору; Основи теорії і
методики  спорту;  Спортивний  туризм;  Фізична  рекреація;  Спортивні  ігри;
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Підвищення спортивної  майстерності;  Організація  і  управління спортивно-
масовою  роботою;  Методика  секційної  робота  з  фізичного  виховання;
Наскрізна програма з практик; Спецкурс «Спорт для всіх»; Сучасні технології
викладання спортивних дисциплін; Теоретичні основи спортивного відбору;
Організація  і  методика  спортивно-масової  роботи;  Спортивний  туризм;
Фізична  рекреація;  Спортивні  ігри;  Рухливі  ігри  на  місцевості  Спецкурс
«Гендерний  підхід  у  фізичній  культурі  і  спорті»;  Наскрізна  програма  з
практик; ТМВ  рухливих  ігор  та  забав  на  суші  і  воді; ТМВ  баскетболу,
настільного  тенісу;  ТМВ  волейболу  гандболу;  ТМВ  футболу;  Теорія  і
методика  викладання  гімнастики;  Теорія  і  методика  викладання  легкої
атлетики;  Організація  і  управління  у  сфері  ФК  та  спортивні  споруди;
Методика  викладання  зимових  видів  спорту  та  атлетизму;  Спортивна
метрологія;  Краєзнавчий  туризм  та  орієнтування  на  місцевості;  Методика
викладання спортивних дисциплін; Теорія і методика викладання плавання;
Методика  тестування  і  контроль  у  фізичному  вихованні;  Методика
анімаційної  діяльності;  Професійна  майстерність  керівника  гуртка;  Фітнес
програми  силової  спрямованості;  Спортивний  туризм;  Методика
застосування комп’ютерної техніки (за професійним спрямуванням).
4. Кафедра педагогіки та психології (дошкільної та корекційної)
Педагогіка загальна;  Вступ до спеціальності;  Культ. мовл.  і   вир.  читання;
Педагогіка  дошкільна;  Основи  наукових  досліджень;  Наскрізна  програма;
Основи образотворчого мистецтва; Історія дошкільної педагогіки; Педагогіка.
Вступ  до  спеціальності;  Риторика  та  культура  мовлення  корекційного
педагога; Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення; Невропатологія з
основами  психопатології;  Загальна,  вікова  та  педагогічна  логопсихологія;
Клініка інтелектуальних порушень; Педагогічна етика; Методи статистичних
досліджень  у  дошкільній  педагогіці;  Організація  і  методика  педагогічного
дослідження; Філософія освіти; Практикум з логопедії; Актуальні проблеми
дошкільної  освіти;  Методика  викладання  педагогіки,  психології;  Клініка
інтелектуальних  порушень;  Основи  психокорекції  та  психогігієни;
Порівняльна  педагогіка;  Технології  навчально-виховної  роботи  в  ДНЗ;
Спецкурс «Психологія ділового спілкування»
5. Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи:
Соціалізація особистості; соціальна педагогіка; етика соціально-педагогічної
діяльності; методи соціально-педагогічної роботи; основи профорієнтаційної
роботи соціального педагога; основи сценарної роботи соціального педагога;
основи корекційної педагогіки; прикладні методи; історія соціальної роботи;
освітологія;  академічна  риторика;  волонтерська  діяльність  ;  освітні
технології.
6. Кафедра методики викладання і культури  української мови:
Лінгводидактика  вищої  школи;  Основи  дискурсології  та  текстознавства;
Орфографічний практикум; Лінгвістична семантика.
7. Кафедра романо-германської філології: 
Практичний курс першої іноземної мови; Практична граматика; Практична
фонетика;  Друга  іноземна  мова;  Вступ  до  перекладознавства; Практичний
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курс  перекладу  з  першої  іноземної  мови;  Загальне  мовознавство;  Теорія
перекладу; Практичний курс перекладу  з другої іноземної мови; Практичний
курс  перекладу   з  другої  іноземної  мови;  Порівняльно-історичне
мовознавство; Зіставно–типологічне мовознавство.
8. Кафедра загальної психології та психодіагностики: 
Загальна психологія, психологія спорту та здорового способу життя; клінічна 
психологія та патопсихологія; етнопсихологія; використання методів арт-
терапії у роботі  психолога;
9. Кафедра практичної психології та психотерапії:
Основи здорового способу життя та психологія здоров'я; психологія здоров'я і
спорту
10. Кафедра біології:
Вступ до спеціальності;  нормальна анатомія  людини;  нормальна фізіологія
людини; основи медичних знань; загальна гігієна;
11 . Кафедра екології та збалансованого природокористування:
Методика туристичних рекреаційних досліджень; Методологія туристичних
рекреаційних досліджень; Заповідна справа; Краєзнавство і туризм; географія
материків  та  океанів;  Ландшафтознавство;  Основи  теорії  суспільної
географії;   Основи  фізичної  географії  України  ;  Концепція  сучасного
природознавства;   Екологія;  Фізична  географія;  Туристична  картографія;
Географія  туризму  України;  Географія  сфери  обслуговування;  Історія
туризму;   Туризмознавство;  Екскурсознавство,  пам’ятки культури та  музеї;
Загальне  землезнавство;  Грунтознавство  з  основами  геології;  Рекреаційна
географія; Туристичні комплекси; Економічна і соціальна географія України.
12.  Кафедра політології та соціології:
Судові  та  правоохоронні  органи;  Історія  та  теорія  демократії;
Адміністративно-трудове  право;  Політологія;  Соціологія;   НПУОДНЗ;
Новітні  методики  навчання  правознавства;  Теорія  та  методика  навчання
правознавства; Правові основи європейської інтеграції; Конституційне право
зарубіжних країн.
 13. Кафедра філософії:
Філософія  та  методологія  науки;  Філософія;  Етика  та  естетика;
Релігієзнавство;  Теорія  наукового  пізнання;  Соціальна  філософія;
Екологічна  етика;  Логіка;  Політика  та  релігія;  Релігія  і  мистецтво;
Філософія  політики;  Історія  філософії;  Історія  філософії  в  Україні;
Панорама  сучасної  зарубіжної  філософії;  Цінності  європейської
цивілізації;  Релігії  світу:  історія,  віровчення,  культура;  Актуальні
проблеми  сучасного  релігієзнавства;  Методологічні  засади  сучасного
релігієзнавства;  Проблеми соціорелігійної  історії  в  Україні  XIX-XX ст.;
Теорія та практика методики роботи з наративом; Феноменологія релігії;
Релігійно-філософська  антропологія;  Історія  християнських  конфесій;
Джерелознавство та  історіографія  у  практиці  написання дисертаційного
дослідження; Філософія релігії;Філософія освіти; філософія науки.
14. Кафедра історії України:
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Етнодемографічні процеси в Україні; Історія України з найдавніших часів до
кінця  ХVІІІ   ст.;  Вступ  до  археології;  Палеоліт.  Проблеми  становлення
людини;  Загальна  та  українська  етнологія;  Основи  музеєзнавства  та
архівознавства; Методика польових і камеральних досліджень; Археологічна
музеологія; Історія Волині; Українська історіографія ХХ-ХХІ ст.;  Історична
регіонал істика; Ранні землероби Європи. Неолітична революція; Актуальні
проблеми новітньої  історії  України;  Теоретико-методичні  основи  історії  та
археології у вищих навчальних закладах
15. Кафедра всесвітньої історії:
Історія  первісного  суспільства  та  стародавнього  світу;  Історія  країн
Центрально-східної  Європи;  шкільний  курс всесвітньої  історії  з  методики
навчання;  історія  культури  зарубіжних  країн;джерелознавство  та
історіографія  всесвітньої  історії;біблійна  археологія;  актуальні  проблеми
європейської археології
16. Кафедра математики з методикою викладання:
Елементарна математика;  Числові  системи;  Методи розв’язування  задач на
доведення  в  ШКМ;     Спецкурс  «Розв’язування  планіметричних  та
стереометричних  задач»;  Практикум  з  розв’язування  алгебраїчних  задач;
Теоретико-методичні основи побудови шкільних підручників з математики;
Методика  навчання  математики;  Педагогічна  практика;  Додаткові  розділи
елементарної  математики;  Викладання  математики  у  спец  класах;  Історія
математики;  Методика  застосування  комп’ютерної  техніки  при  вивченні
математики;  Теоретико-методичні  основи  викладання  математики  у
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; Шкільний курс математики з
ПРМЗ; Елементарна математики; Методика навчання математики в старшій
школі;  Історія  математики;  Методика  викладання  математики;  Методика
поглибленого вивчення  математики ;  Математика  ;  Методика  навчання  ОГ
(математика);  Теоретико-методичні основи методик початкового навчання у
ВНЗ; Інноваційні методи викладання у початковій школі.
17. Інформатики та прикладної математики:
Апаратно-програмна організація і модернізація ПК; Візуальне програмування
;  Елементи  нелінійного  аналізу;  Основи  програмування  на  Java;  Основи
програмування   на  PYTHON;  Інформаційно-комунікаційні  технології;
Комп’ютерне  моделювання  соціальних  та  економічних  процесів;
Математичне  моделювання  техногенних  процесів;  Методи  штучного
інтелекту;  Моделювання  природних  та  техногенних  процесів;  Нелінійні
хвильові  процеси;  Основи  програмування  вбудованих  систем;  Основи
тестування  ПЗ;  Основи  теорії  ігор;  Основи  технічного  аналізу;  Сіткові
методи;  Сучасні  технології  розпаралелювальних  процесів  (систем);
Фінансова математика; Цифровий маркетинг.
18. Кафедра ІКТ та МВІ:
Комп’ютерні  мережі  та  захист  даних;  Комп'ютерний  дизайн  та  видавничі
системи;  Сучасні  технології   Web-розробки;   Комп'ютерна  графіка;
Комп'ютерне моделювання та аналіз даних.
19. Кафедра вищої математики
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Лінійна  алгебра;  Диференціальні  рівняння;  Алгебра  і  теорія  чисел;  Теорія
ймовірностей та                           математична статистика; Математичний
аналіз;  Аналітична  геометрія;  Проективна  геометрія  і  методи  зображень;
Вища  математика;  Додаткові  розділи  математичного  аналізу  (ФДЗ);
Математична статистика та математичні методи в в психології
20.Кафедра теорії і методики професійної освіти:
Стандартизація, управління якістю і сертифікація; Історія костюму та моди;
Методика навчання технології; Технологія виготовлення виробів з трикотажу;
Дизайн  і  конфекціювання  одягу  й  аксесуарів;  Економіка  і  організація
виробництва;  Художня  обробка  текстильних  та  нетканих  матеріалів;  с/к
Кухня народів світу
21. Кафедра технологічної освіти: 
Нарисна геометрія і креслення; Технологічний практикум; Основи сучасних
виробничих   технологій в деревообробній промисловості; Теорія і методика
вивчення технологій в старшій школі; методика вивчення загальнотехнічних і
спецдисциплін у ПТНЗ; практикум з проектування і виготовлення виробів з
деревини;  методика  навчання  основ  економіки  і  менеджменту  у  старшій
школі; Системи автоматизованого контролю в деревообробній промисловості;
Технологічне  обслуговування  деревообробного  обладнання;  Науково-
технічна  творчість  учнів  старшої  школи;  Економіка  та  організація
деревообробного  виробництва;  Виробнича  практика  (технологічна  з
підприємництвом).  Виробнича  практика  (педагогічна);  Народні  промисли  і
ремесла; Теорія і методика профорієнтаційної роботи; Сучасні інформаційні
технології  в технологічній освіті;  Методика навчання креслення;  Методика
застосування  ікт  в  кресленні;  Методика  вивчення  основ  підприємницької
діяльності;  )  с/к «Профорієнтологія».  Економіка і  організація виробництва;
Методика  навчання  технології;  Практика  (в  позашкільних  навчальних
закладах);  Педагогічна  практика  (пропедевтична  з  трудового  навчання  і
креслення); Інженерна та комп’ютерна графіка.
22.Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи:
Патентознавство; стандартизація і сертифікація (за фаховим спрямуванням);
Методологія  прикладних  документознавчих  досліджень;  Консолідована
інформація; Методи та засоби обробки електронного контенту.
23. Кафедра політології та соціології:
Історія  політичних  і  правових  вчень,  Історія  українських  політичних  і
правових  вчень,  Політологія,  Соціологія,  Судові  та  правоохоронні  органи,
Історія  та  теорія  демократії,  Право  соціального  захисту, Адміністративно-
трудове  право,  Правознавство,  Конституційне  право  зарубіжних  країн,
Спецкурс   («Правові  основи  євроінтеграції»  ),  Нормативно-правові  та
управлінські основи діяльності навчальних закладів, Теорія держави і права,
Історія  держави  і  права  зарубіжних  країн,  Вступ  до  спеціальності
правознавства,  Трудове  право,  Цивільне  та  сімейне  право,  Цивільне
судочинство, Господарське право, Підприємницьке право, Кримінальне право
та кримінальний процес,  Конституційне та адміністративне право України,
Кримінологія,  Нормативно-правові  та    управлінські  основи  діяльності
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навчальних  закладів,  Основи  соціально-правового  захисту  особистості,
Історія держави та права України, Міжнародне право, Нормативно-правові та
управлінські основи діяльності навчальних закладів, Нормативно-правові та
управлінські основи діяльності.
22. Кафедра менеджменту:
Актуальні проблеми механізмів державного публічного управління; Публічна
служба;  Інтелектуальна  власність;  Сучасні  тенденції  стратегічного
публічного  управління;  Публічне  управління  в  сфері  соціального  захисту
населення; Маркетинг у публічному управлінні; Менеджмент і маркетинг в
громадських організаціях; Євроінтеграція та публічне управління; Технології
врядування  в  публічному  управлінні;  Інвестиційна  політика  та  публічне
управління;  Інноваційне  регіональне  публічне  управління;  Розроблення
регіональної  публічної  політики;  Економічні  і  правові  основи
підприємницької діяльності; Економіка; Економічні основи підприємницької
діяльності;  Економіка  підприємства  та  маркетинг;  Економічні  основи
підприємницької діяльності

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

4.20.  Професора Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  про  затвердження
графіка наукових відряджень на вересень 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
     Затвердити графік наукових відряджень на вересень 2016 року.

Результати голосування:
За - 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

Голова Вченої ради РДГУ                                 професор Постоловський Р.М.

Вчений секретар                                                 доцент Терешко Л.В.
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