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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради   

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 25 січня  2017р. 

 

Всього членів вченої ради    - 46 чол. 

Присутніх                               -   42 чол. 

   

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про роботу факультетів щодо підвищення якісного рівня підготовки 

студентів заочного відділення. 

Доповідає професор Мосієвич О.С., проректор із заочної форми навчання. 

 

2.Звіт декана  психолого - природничого факультету доцента Павелківа В.Р. 

«Про удосконалення якості підготовки студентів шляхом впровадження 

практично-орієнтованих дисциплін в навчальний процес» 

Доповідає доцент Павелків В.Р., декан психолого-природничого факультету. 

 

3. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт професора Мосієвича О.С., проректора із заочної форми навчання 

«Про роботу факультетів щодо підвищення якісного рівня підготовки 

студентів заочного відділення». 

Звіт додається. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт професора Мосієвича О.С., 

проректора із заочної форми навчання «Про роботу факультетів щодо 

підвищення якісного рівня підготовки студентів заочного відділення» Вчена 

рада відзначає, що деканатами та кафедрами проводиться певна 

організаційно-педагогічна робота, спрямована на поліпшення якісної 

підготовки фахівців. 

Для досягнення позитивних результатів в організації навчального 

процесу професорсько-викладацьким складом створено комплекси 

навчально-методичного забезпечення, матеріали для самостійної роботи 

студентів, рекомендації до написання курсових, дипломних робіт. 

Навчальні плани відповідають освітньо-кваліфікаційним рівням 

бакалавр, спеціаліст, магістр та освітньо-професійним програмам за 

відповідними напрямами підготовки. 

Заняття проводяться за затвердженими деканатами графіками. 
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Протягом останніх 3 років суттєво пожвавилась робота щодо 

методичного забезпечення навчального процесу заочної форми навчання. 

Однак, слід ще вирішити ряд питань організаційного і науково-

методичного характеру, удосконалення навчально-виховного процесу.. 

Залишається низькою якісна успішність студентів-заочників, недостатньо 

впроваджуються інновації, мало виконується дипломних робіт. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт професора Мосієвича О.С., проректора із заочної форми навчання 

«Про роботу факультетів щодо підвищення якісного рівня підготовки 

студентів заочного відділення» взяти до відома. 

2. З метою підвищення якісного рівня підготовки фахівців на заочному 

відділенні: 

- ефективніше впроваджувати в навчальний процес інформаційно-

комунікаційні технології; 

- посилити контроль за результатами самостійної роботи студентів; 

- продовжити роботу з подальшої розробки навчально-методичних 

посібників; 

- інтенсифікувати роботу викладачів зі створення електронних посібників  

Постійно                                      завідувачі кафедр, викладачі. 

Посилити контроль за навчальною дисципліною студентів-заочників. 

Постійно                                      проректор , деканати. 

Взяти під контроль проходження студентами-заочниками виробничих і 

педагогічних практик. 

Постійно                                     деканати, кафедри 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора 

Мосієвича О.С., проректора з заочної форми навчання 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1. Звіт декана психолого-природничого факультету доцента Павелківа В.Р. 

«Про удосконалення якості підготовки студентів шляхом впровадження 

практично-орієнтованих дисциплін в навчальний процес». 

Звіт додається. 

2.2. Доповідь  професора Петренко О.Б., голови комісії «Про удосконалення 

якості підготовки студентів психолого - природничого факультету шляхом 

впровадження практично-орієнтованих дисциплін в навчальний процес». 

 Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши Звіт декана психолого-природничого 

факультету доцента Павелківа В.Р. «Про удосконалення якості підготовки 

студентів шляхом впровадження практично-орієнтованих дисциплін в 

навчальний процес» Вчена рада відзначає, що на факультеті реалізовані 

ефективні заходи з впровадження системи якості надання освітніх послуг. 

Аналіз навчально-виховного процесу дає підстави стверджувати, що 

організаційна, навчально-методична робота , науковий потенціал спрямовані 
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на забезпечення професійно-практичного формування майбутнього фахівця 

із відповідних спеціальностей. 

Організація навчального процесу на факультеті здійснюється 

відповідно до затверджених навчальних планів, робочих навчальних 

програм, рейтингових оцінок знань та умінь студентів. Кафедри розширюють 

діапазон застосування в навчальному процесі та самостійній роботі 

інновацій, контролю. Спеціальності забезпечені відповідними комплексами 

дисциплін та методичними матеріалами. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт декана  психолого-природничого факультету доцента 

Павелківа В.Р. «Про удосконалення якості підготовки студентів 

шляхом впровадження практично-орієнтованих дисциплін в 

навчальний процес» взяти до відома. Роботу деканату з даного питання 

вважати задовільною. 

2. Посилити роботу щодо розробки засад практичного навчання 

студентів, зорієнтованого на формування професійних умінь і навичок, 

стійкої мотивації майбутньої професійної діяльності. 

Постійно                   Деканат, кафедри. 

3. Зосередити  увагу на формуванні освітніх програм виключно на  

компетентнісній основі, європейському розумінні змісту освіти, 

впроваджені принципів модуляризації при конструювані освітніх 

програм.                           

Кафедри. 

4. Продовжити роботу щодо підвищення ефективності існуючих форм 

самостійної роботи формування позитивної мотивації студентів до 

свого професійного становлення. 

Постійно                                 Деканат, кафедри. 

5. Ширше використовувати для оцінки якості професійної і практичної 

підготовки майбутніх фахівців результати контролю очікувань від 

вивчення дисципліни, самооцінки викладачів про якість навчальних 

занять та труднощів у навчальному процесі. 

Постійно                                Деканат, кафедри. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи професора Петрівського Я.Б. 

Результати голосування: 

За – 42 чол. 

Проти – немає. 

Утримались немає. 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

3.1. Звіт головного бухгалтера РДГУ Андрощук М.С. «Про фінансово-

господарську діяльність університету за 2016 рік». 

РДГУ є бюджетною установою та діє виключно у відповідності до 

кошторису доходів і видатків університету, який затверджується у МОН 

України. Кошторис доходів і видатків  за 2016 рік (із змінами) затверджений 

в сумі 127 млн. 415,6 тис. грн., в т.ч. асигнування із бюджету (загальний 
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фонд) складають 96 млн. 365,4 тис. грн., власні надходження (спеціальний 

фонд) – 31 млн. 050,2 тис. грн.. 

Структура видатків загального фонду: 

- фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуваннями) – 56 млн644,1 тис. 

грн.. (58,8%); 

- -стипендії, соціальні видатки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, одноразова допомога при працевлаштуванні 

– 33 млн.265,2 тис. грн.(36,6%); 

- Комунальні видатки – 4 млн.456,1 тис. грн.(4,8 %). 

Загальна сума надходжень і видатків у порівнянні з 2015 р. зросла лише 

на 499,6 тис. грн.. 

Надходження з державного бюджету для наукової діяльності 474,6 тис. 

грн.. З них на оплату праці використано 415,4 тис.грн.; 59,2 тис. грн. 

спрямовано на придбання предметів, матеріалів та відрядження. 

Виконання спеціального фонду: 

Очікувані надходження – 32 млн 131,9 тис. грн. З них : 

-26млн.367 тис. грн. (82%) – надходження від платного навчання; 

- 5 млн.764,9 тис.грн. (18%) – інші власні надходження (5 млн.691,2 тис.грн.- 

плата за гуртожиток та 73,7 тис.грн – орендна плата). 

Залишок на 1 грудня 2016 р. становив 2 млн.547,1 тис грн.. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт головного бухгалтера РДГУ Андрощук М.С. «Про фінансово-

господарську діяльність університету за 2016 рік» прийняти до відома 

2. Відповідно до пн.3 п.2 ст.36 Закону України «Про вищу освіту» 

ухвалити річний фінансовий план на 2017 рік. 

3. Посилити економію фінансів кошторису університету та витрачати 

максимально виважено надходження і  видатки на 2017 рік. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ректора професора 

Постоловського Р.М. 

 

ІV.СЛУХАЛИ  
3.1.Ректора  професора Постоловського Р.М. про  ліквідацію 

відокремленого структурного підрозділу  «Санаторій-профілакторій 

РДГУ». 

УХВАЛИЛИ: 

Розпочати процедуру ліквідації відокремленого структурного 

підрозділу  «Санаторій-профілакторій РДГУ». 

 

3.2. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи про  

затвердження голови екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії зі 

встановлення відповідності рівня підготовки здобувачів вищої освіти до 

вимог освітньо-професійної програми та присвоєння кваліфікації за 

освітніми рівнями «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент», «Спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент» та 074 
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«Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм 

навчання кандидата економічних наук, доцента Трофімчука Олександра 

Романовича. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити головою екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії кандидата 

економічних наук, доцента Трофімчука Олександра Романовича зі 

встановлення відповідності рівня підготовки здобувачів вищої освіти до 

вимог освітньо-професійної програми та присвоєння кваліфікації за 

освітніми рівнями «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 

«Менеджмент», «Спеціаліст» спеціальності 073 «Менеджмент» та 074 

«Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм 

навчання. 

3.3. Професора Пелеха Ю.В. про  затвердження Положення про 

функціонування спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському 

державному гуманітарному університеті та Порядок забезпечення підготовки 

до захисту дисертацій. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Положення про функціонування спеціалізованої вченої ради Д 

47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті та 

Порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій. 

 

3.4. Професора Дейнегу О.В., проректора з наукової роботи про 

затвердження графіка наукових відряджень на лютий 2017 року. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік наукових відряджень на лютий 2017 року. 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

  

Голова Вченої ради                                  проф. Постоловський Р.М. 

 

 

 

Вчений секретар                                      доцент Терешко Л.В. 


