
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 
засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 22 лютого 2018  р. 

 

Всього членів вченої ради    - 45 чол. 

Присутніх                               -   38 чол. 

   

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про роботу історико-соціологічного факультету щодо якості фахової 

підготовки спеціалістів, наукової діяльності, кадрового потенціалу та 

впровадження інноваційних технологій. 

 

Доповідає доцент Шеретюк В.М., декан історико-соціологічного 

факультету. 

Співдоповідач професор Безкоровайна О.В., голова комісії. 

 

2. Інформація професора Дейнеги О.В. «Звіт про наукову роботу РДГУ за 

2017 рік». 

Доповідає професор Дейнега О.В., проректор з наукової роботи. 

 

3. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1..Звіт доцента Шеретюка В.М., декана історико-соціологічного факультету 

«Про роботу історико-соціологічного факультету щодо якості фахової 

підготовки спеціалістів, наукової діяльності, кадрового потенціалу та 

впровадження інноваційних технологій». 

Звіт додається. 

 

1.2. Доповідь професора Безкоровайної О.В., голови  комісії «Про роботу 

історико-соціологічного факультету щодо якості фахової підготовки 

спеціалістів, наукової діяльності, кадрового потенціалу та впровадження 

інноваційних технологій». 

Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт доцента Шеретюка  В.М., декана 

історико-соціологічного факультету «Про роботу історико-соціологічного 

факультету щодо якості фахової підготовки спеціалістів, наукової діяльності, 

кадрового потенціалу та впровадження інноваційних технологій» та доповідь 



голови комісії професора Безкоровайної О.В. з даного питання, Вчена рада 

відзначає, що  деканат і кафедри факультету проводять належну роботу щодо 

якісної підготовки спеціалістів, наукової, навчально-методичної діяльності, 

підвищення рівня кадрового потенціалу та впровадження новітніх технологій. 

Професорсько–викладацький склад факультету постійно оновлює базу 

навчально-методичних комплексів дисциплін як основи реалізації 

дистанційного навчання. Науковий ценз факультету становить 87%. Якісний 

склад педагогічних кадрів забезпечує ефективність підготовки фахівців. 

Самостійна робота студентів забезпечується з допомогою сайтів, 

електронними завданнями, тестовими випробуваннями, використовується 

інформаційні технології. 

Підготовка фахівців здійснюється шляхом впровадження науково-

методичних новацій з урахуванням особливостей суспільно-політичних, 

державних та культурно-освітніх процесів держави і світу. На основі 

принципу гуманізму. Поглиблюється співпраця викладачів і студентів шляхом 

залучення до наукової роботи. Розширюється тематика наукових конференцій, 

регіонального, міжнародного і всеукраїнського формату. 

Разом з тим, для ефективної роботи потрібно збільшити кількість 

докторів наук з фаху, ширше впроваджувати інформаційні технології, 

збільшення контингенту студентів. 

Вчена рада ухвалює: 

1.Звіт доцента Шеретюка  В.М., декана історико-соціологічного факультету 

«Про роботу історико-соціологічного факультету щодо якості фахової 

підготовки спеціалістів, наукової діяльності, кадрового потенціалу та 

впровадження інноваційних технологій» взяти до відома. 

Роботу деканату і кафедр історико-соціологічного факультету  з даного 

питання вважати задовільною. 

 

2.Забезпечити належний рівень професійної та наукової активності 

професорсько-викладацького складу кафедр відповідно до чинних 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

Постійно                                      Деканат, кафедри. 

3.З метою належної організації навчально-виховного процесу та якісного 

впровадження стандартів вищої освіти посилити роботу деканату і кафедр 

щодо підготовки за захисту докторських і кандидатських дисертацій з 

відповідних спеціальностей. 

Постійно                                           науковий відділ, деканат, кафедри. 

4. З метою  якісного формування професійних компетентностей майбутніх 

фахівців забезпечити реалізацію програми академічної мобільності студентів 

(програма «Подвійний диплом»). 

Постійно                                          міжнародний відділ, деканат, кафедри. 

5.Удосконалити застосування інформаційно-комунікаційних технологій, з 

метою створення кафедральних та персональних сайтів викладачів для 

використання їх як сучасного джерела комунікації між  викладацьким складом 

кафедр і студентами. 



Постійно                                            деканат, кафедри. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора Петрівського 

Я.Б., проректора з навчальної роботи. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

2.1. Професора Дейнегу О.В., проректора з наукової роботи «Про 

результати звітної кампанії щодо наукової та науково-технічної діяльності 

Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 рік». 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію професора Дейнеги О.В., проректора з наукової роботи 

«Про результати звітної кампанії щодо наукової та науково-технічної 

діяльності Рівненського державного гуманітарного університету за 2017 

рік»  взяти до відома. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Професора Дейнегу О.В., проректора з наукової роботи про рекомендацію 

до вступу в аспірантуру випускника факультету математики та інформатики 

спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» Вознюка 

Андрія Володимировича. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до вступу в аспірантуру випускника факультету 

математики та інформатики спеціальності «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» Вознюка Андрія Володимировича. 

 

3.2.Заяву доцента Закопця Л.М. про присвоєння вченого звання доцента 

кафедри духових та ударних інструментів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Порушити клопотання перед МОН України про присвоєння 

Закопцю Л.М. вченого звання доцента кафедри духових та ударних 

інструментів. 

 

3.3. Професора Павелківа Р.В. про затвердження кошторису на 2018 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

У відповідності до п.2. пп..І-4 п.4. ст..79 Закону України «Про вищу 

освіту» № 1556-УІІ від  01.07.2014 р. затвердити кошторис на 2018 рік та 

оприлюднити його разом із річним звітом про надходження і використання 

коштів та штатним розписом на офіційному веб-сайті університету. 

 

3.4. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про  започаткування з 

2018-2019 н.р. в РДГУ підготовки фахівців за дистанційною формою 

навчання. 

УХВАЛИЛИ: 



Започаткувати з 2018-2019 н.р. підготовку в РДГУ фахівців за 

дистанційною формою навчання. З цією метою: 

1. Визначити структурний підрозділ відповідальний за підготовку 

фахівців за дистанційною формою навчання. 

2. Розробити відповідне навчально-методичне забезпечення дистанційної 

форми навчання. 

3. Створити відповідне матеріально-технічне забезпечення. 

4. Організаційні та відповідальність за започаткування підготовки 

фахівців за дистанційною формою навчання та за діяльність 

структурного підрозділу покласти на проректора з навчальної, науково-

педагогічної роботи та інформатизації Немеш О.М. 

 

 

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 
 

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М. 

 

 

Вчений секретар                              доцент Терешко 

 

 

 

 

 
 

 


