
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 7  

засідання Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 29 червня 2017 року  

 

Всього членів вченої ради  - 46 чол. 

Присутніх      - 36 чол. 

 

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар - доцент Терешко Л.В. 

      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.Звіт декана факультету української філології «Про підвищення 

ефективності та зростання фахової підготовки студентів факультету 

української філології. 

Доповідає доцент Кравець Д.В., декан факультету української філології 

Співдоповідач професор Гон М.М., голова комісії. 

 

2.Конкурсне обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників РДГУ та продовження з ними трудових відносин. 

3.Різне. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт декана факультету української філології доцента Кравця Д.В. «Про 

підвищення ефективності та зростання фахової підготовки студентів 

факультету української філології. Звіт додається. 

1.2. Доповідь професора Гона М.М., голови комісії «Про підвищення 

ефективності та зростання фахової підготовки студентів факультету 

української філології. Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету української 

філології доцента Кравця Д.В. «Про підвищення ефективності та зростання 

фахової підготовки студентів факультету української філології та доповідь 

професора Гона М.М., голови комісії «Про підвищення ефективності та 

зростання фахової підготовки студентів факультету української філології» 

Вчена рада відзначає, що на факультеті проводиться належна робота з якісної 

підготовки фахівців. 

Організація освітнього процесу здійснюється згідно зі стандартами 

МОН України, навчальних планів і програм дисциплін. Навчально-методичне 

забезпечення вивчення навчальних дисциплін, науково-педагогічний 

потенціал кафедр дозволяє формувати системні знання , професійні вміння і 

навички майбутніх філологів.  

Кафедри факультету спрямовують зусилля на застосування у 

навчальному процесі та самостійній роботі студентів інноваційних 



навчальних технологій. Навчальний процес носить плановий та 

контролюючий характер. 

Фахова та професійно-практична підготовка досягається завдяки 

оптимізації наукової діяльності кафедр, постійного зростання науково-

методичного потенціалу висококваліфікованого колективу викладачів. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Звіт декана факультету української філології доцента Кравця Д.В. «Про 

підвищення ефективності та зростання фахової підготовки студентів 

факультету української філології та доповідь професора Гона М.М., голови 

комісії «Про підвищення ефективності та зростання фахової підготовки 

студентів факультету української філології» взяти до відома.. 

Роботу деканату з даного питання вважати задовільною. 

2. Посилити роботу щодо використання у навчально-виховному процесі 

інновацій на основі сучасних передових європейських стандартів, 

спрямованих на формування професійних умінь і навичок, стійкої мотивації 

майбутньої професійної діяльності. 

Постійно     деканат, кафедри. 

3. Зосередити увагу на удосконаленні комплексних навчальних програм, 

використовуючи здобутки наукових шкіл професорів К.Ф.Шульжука, 

Б.І.Степанишина, брати активну участь у формуванні Стандарту вищої освіти 

України. 

Постійно      деканат , кафедри. 

4.Удосконалювати підвищення ефективності існуючих форм самостійної 

роботи студентів, аналізувати на засіданнях кафедр. 

Постійно     Завідувачі кафедр, викладачі. 

5. Запровадити анонімне анкетування якості різних форм навчальної 

діяльності викладачів кафедр. 

2017-2018 н.р.     Деканат, студрада факультету. 

6. Поліпшувати матеріально-технічну базу факультету, залучати 

спонсорство, різні можливості щоб відповідати показникам рейтингу кращих 

навчальних закладів України. 

Постійно      Деканат, ректорат. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи професора Петрівського Я.Б. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

конкурсі на заміщення вакантної посади декана історико-соціологічного 

факультету кандидата історичних наук, доцента Шеретюка Валерія 

Миколайовича згідно з оголошенням в газеті «Вісті Рівненщини» № 17 від 28 

квітня 2017 року. 

УХВАЛИЛИ: 

На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу історико-



соціологічного факультету, 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 -  1 чол.., утрималися -  0 чол., недійсних 

бюлетенів -о) вважати обраним на посаду декана історико-соціологічного 

факультету та рекомендувати ректору університету не укладати з 

Шеретюком Валерієм Миколайовичем строковий трудовий договір 

(контракт) на заміщення вакантної посади декана історико-соціологічного 

факультету.  

 

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

конкурсі на заміщення вакантної посади декана педагогічного факультету  

кандидата педагогічних наук, доцента Сілкова Валерія Васильовича згідно з 

оголошенням в газеті «Вісті Рівненщини» № 17 від 28 квітня 2017 року. 

УХВАЛИЛИ: 

На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу 

педагогічного факультету, 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 - 36 чол., проти -  чол.., утрималися -  0 чол., недійсних 

бюлетенів – 1) вважати обраним на посаду декана педагогічного факультету  

та рекомендувати ректору університету укласти з  Сілковим Валерієм 

Васильовичем строковий трудовий договір (контракт) на заміщення 

вакантної посади декана педагогічного факультету.   

 

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

конкурсі Годовського Володимира Михайловича на  завідування кафедри  

хореографії згідно з оголошенням в газеті «Вісті Рівненщини» № 17 від 28 

квітня 2017 року 

УХВАЛИЛИ: 

На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 

на конкурсний відбір, рекомендацій зборів трудового колективу художньо-

педагогічного факультету, 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 - 36  чол., проти -  0 чол.., утрималися - 0 чол., недійсних 

бюлетенів  0.) вважати обраним на завідування кафедри хореографії та 

рекомендувати ректору університету укласти з Годовським В.М. строковий 

трудовий договір (контракт) на  завідування кафедри хореографії.  

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 



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

Положення про гуртожиток. 

УХВАЛИЛИ: 

  У зв’язку з прийняттям наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 

27.04.2015 року та втратою чинності Примірного положення про 

студентський гуртожиток затвердженого наказом МОН України № 1004 від 

13.11.2007 р. затвердити нове Положення про гуртожиток. 

 

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

затвердження складу предметних екзаменаційних комісій для проведення 

конкурсних вступних випробувань до аспірантури РДГУ: 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склад предметних екзаменаційних комісій для проведення 

конкурсних вступних випробувань до аспірантури РДГУ. 

 

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

складу конференції трудового колективу університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до п.1 ст.39 Закону України про вищу освіту від 01.07.2014 

р. № 1556-УІІ, ст.. 37.Закону України «Про професійні спілки, їх права та 

гарантії діяльності від 15.09.1999 р. № 1045-ХІУ, п.10.1. Статуту 

університету (наказ МОН України від 13.06.2017 року № 842, Положення про 

конференцію трудового колективу РДГУ протокол вченої ради від 27.04.2017 

р. № 4 та за рішенням загальних зборів структурних підрозділів затвердити 

склад конференції трудового колективу університету. 

Список членів трудового колективу додається  

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради      професор Постоловський Р.М.  

 

 

Вчений секретар      доцент Терешко Л.В. 

 


