
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 5
засідання Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету
від     31 травня  2018  р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -   38 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.Звіт  декана  педагогічного  факультету  з  організації  навчально-виховного
процесу.
Доповідає професор Сілков В.В., декан педагогічного факультету.
Співдоповідач професор Малафіїк І.В., горлова комісії.

2. Студентське самоврядування в РДГУ: надбання, недоліки, перспективи.
Доповідає Коняхін Ю.О., в.о. голови студради РДГУ.

3.Різне.

І,СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт декана  педагогічного  факультету  професора  Сілкова  В.В.  про
організацію навчально-виховного процесу.
Звіт додається.

1.2.  Доповідь  професора  Малафіїка  І.В.,  голови  комісії  «Про  організацію
навчально-виховного процесу на педагогічному факультеті».
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана педагогічного факультету проф.

Сілкова  В.В.  та  довідку  комісії  (голова  проф.  Малафіїк  І.В.)  Вчена  рада
відзначає,  що  деканат  та  кафедри  проводять  значну  роботу  з  організації
навчально-виховного  процесу,  підвищення  якісного  складу  викладачів
кафедр через  систему підвищення кваліфікації,  з  покращення методичного
забезпечення навчального процесу, покращення наукової роботи викладачів
та студентів, з підсилення міжнародного співробітництва, зокрема: 

- протягом  навчального  року  вже  проведено  10  засідань  Вченої  ради
факультету, на яких розглянуто 28 питань;  

- успішно  пройдено  повторну  акредитацію  напряму  «Середня  освіта
(Фізичне виховання)», отримано ліцензію для підготовки на ступінь вищої
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освіти  «Магістр»  для  спеціальностей  «Дошкільна  освіта»,  «Початкова
освіта», «Середня освіта (Фізичне виховання)»; 

- у  2017-2018  н.р.  викладачами  кафедр  факультету  захищено  3
докторських (Сойчук Р. Л, Шевців З.М., Сіранчук Н.М.) та 4 кандидатських
(Баліка Л. М., Чалій Л.В., Шалівська Ю.В., Кіндрат П.В.) дисертацій. Серед
викладачів кафедр 5 докторів наук, професорів (Петренко О.Б., Сойчук С.Л.,
Карпенчук  С.Г.,  Руденко  В.М.,  Шевців  З.М.),  захистила  докторську
дисертацію  Сіранчук  Н.М.  Відсоток  викладачів  з  вченими  ступенями  та
званнями по факультету складає 75,3%, в тому числі докторів наук – 6,5%; 

- на кафедрі  теорії  та  методики виховання видається  фаховий збірник
наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні» (головний редактор проф.
Петренко О.Б.); 

- деканат  та  кафедри  поступово  удосконалюють  систему  підвищення
кваліфікації  через  стажування  у  вищих навчальних закладах  Європи.  Так,
протягом  2017-2018  рр.  9  викладачів  факультету  пройшли  стажування  за
кордоном:  у  Великій  Британії  –  1,  у  Польщі  –  8.  У  вищих  навчальних
закладах  України  стажувалося  8  викладачів.  Ряд  викладачів  отримали
сертифікат В-2 на знання однієї із мов Європейського союзу; 

- у  2017-2018  роках  викладачами  кафедр  опубліковано  62  навчальних
посібника або методичних рекомендацій (по кафедрі ТМПО – 31 методичний
посібник; по кафедрі теорії та методики фізичного виховання – 6 навчально-
методичних  посібників;  по  кафедрі  педагогіки  початкової  освіти  –  16
навчальних посібників та методичних рекомендацій; по кафедрі педагогіки та
психології  (дошкільної  та  корекційної)  ім.  проф.  Поніманської  Т.І.  –  6
навчально-методичних посібників; по кафедрі теорії та методики виховання –
9 навчальних посібників та методичних рекомендацій); 

- у  2017-2018  рр.  викладачами  кафедр  факультету  опубліковано  4
одноосібних (Савлюк С.П.,  Шевців З. М.,  Сойчук Р.Л.,  Сіранчук Н.М.) і  1
колективна  (за  наук.  ред.  О. Б. Петренко)  монографії;  викладачі  кафедр
виступали  на  семінарах,  конференціях  Міжнародного  рівня  46  разів
Всеукраїнського рівня - 33 рази; регіонального рівня 23; 

- опубліковано  матеріалів  та  тез  доповідей  наукових  конференцій,
проведених за кордоном 5 (кафедра ППО – 4, кафедра ТМФВ – 1); публікації
у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних –
7;  публікації  у  вітчизняних  наукових  виданнях,  що  входять  до
наукометричних баз даних – 35; публікації у зарубіжних наукових виданнях
–  8;  статей  у  періодичних  наукових  виданнях,  що  внесені  до  Переліку
фахових  видань  України  –  127;  матеріали  та  тези  доповідей  наукових
конференцій, проведених в Україні – 44; 

- деканат та кафедри значно активізували міжнародне співробітництво:
при  кафедрі  педагогіки  початкової  освіти  створено  і  затверджено  Центр
європейської  педагогічної  освіти,  проведено  спільний  семінар  Україна-
Польща «Спільні наукові інтереси, спільні проблеми у педагогічній освіти
України  та  Польщі»;  17  студентів  нашого  факультету  перебувають  на
стажуванні  в  академії  імені  Яна  Длугоша  у  Ченстохові;  студенти
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педагогічного  факультету  вже  другий  рік  займаються  за  програмою
«Подвійний  диплом»  в  Університеті  економіки  в  м.  Бидгощ  (Польща)  на
спеціальності «Фізичне виховання». 

- у  2017-2018  н.р.  дипломами ІІ  ступеня  Всеукраїнського  конкурсу
студентських наукових робіт нагороджені студенти А.Мельничук (науковий
керівник  –  доц.  Косарєва  Г.  М.),  А.Биднарчук  (науковий  керівник  –  доц.
Дичківська  І.М.),  дипломом  ІІІ  ступеня  Всеукраїнського  конкурсу
студентських  наукових  робіт  –  А.Радько  (науковий  керівник  –  доц.
Стельмащук  Ж.Г.),  а  наукові  публікації  студентів  під  керівництвом
викладачів кафедр складають понад 150; 

- у практику роботи деканату,  самоврядних студентських громадських
організацій  факультету,  кафедр,  кураторів  активно  впроваджувалися  такі
форми  виховної  роботи:  «Знайомство  першого  курсу  з  кафедрами  та
факультетом,  благодійні  аукціони,  години  «Пам’ятаємо»,  благодійні
концерти,  волонтерська  робота  у  центрі  реабілітації  дітей  з  особливими
потребами  «Передзвін»  і  Будинку  дитини,  волонтерська  психотренінгова
допомога пораненим воїнам Рівненського шпиталю тощо. 

Комісія, разом з тим, відзначає: 
-  подальшої  роботи  вимагає  повноцінна  реалізація  в  життя  нового

Закону  України  про  вищу  освіту,  зокрема  при  переході  на  двоступеневу
форму навчання бакалавр – магістр в напрямку координації роботи кафедр зі
створення освітніх програм і навчальних планів; 

-  вимагає  активізації  робота  кафедр  з  реалізації  концепції  «Нова
українська школа»; 

-  кафедри  мають  значно  активізувати  роботу  зі  створення
контролюючих  і  навчальних  програм,  доступних  для  кожного  студента,  з
розширення сфери використання мережі Інтернет. Це дасть змогу звільнити
викладачів  від  рутинної  роботи  та  покращити  об’єктивність  оцінювання
рівня сформованості професійних компетентностей майбутніх вихователів та
вчителів; 

- осучаснювати роботу із залучення випускників загальноосвітніх шкіл і
коледжів до навчання на факультеті, щоб заповнити всі ліцензовані місця на
спеціальностях факультету шляхом започаткування нових спеціальностей та
спеціалізацій; 

Виходячи із вищевикладеного, Вчена рада університету ухвалює: 
1.  Звіт  декана  педагогічного  факультету  проф.  Сілкова  В.В.  взяти  до

відома.  Роботу  декана  факультету  з  організації  навчально-методичної,
науково-дослідної, виховної роботи вважати задовільною. 

2. Кафедрам факультету вивчити свої можливості щодо відкриття нових
спеціальностей і спеціалізацій та кафедральних магістратур, активізувавши
свою діяльність в цьому напрямку. 

Постійно                                                       Деканат, кафедри. 
3. Деканату та кафедрам факультету розробити заходи щодо реалізації

Концепції «Нова українська школа». 
Постійно                                                       Деканат, кафедри. 
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4.  З  метою  забезпечення  якості  підготовки  майбутніх  спеціалістів,
створення умов для конкурентної спроможності випускників на ринку праці
та  покращення  матеріально-технічної  бази  факультету  розширювати
міжнародне  співробітництва  із  закордонними  навчальними  закладами,
зокрема завдяки участі у міжнародних грантах. 

Постійно                                                                               Деканат,
кафедри. 

5.  Навчальній  частині,  деканату,  кафедрам,  методичній  комісії
факультету вивчити питання про доцільність виділення годин на керівництво
педагогічною практикою у межах 75% студентів, що проходять практику у
кращих навчальних закладах м. Рівне. 

До 01.07.2018 р.           Навчальна частина, деканат, кафедри, метод.
комісія. 

6. Деканату увійти з пропозиціями до ректорату щодо структури кафедр
та їх забезпеченості кадрами відповідно до вимог ліцензування та акредитації
для  розв’язання  проблеми  міжпредметних  зв’язків  при  формуванні
професійних компетентностей майбутніх вихователів, вчителів та логопедів. 

До 01.07.2018 р.           Навчальна частина, деканат, кафедри, метод.
комісія. 

7.  Деканату,  кафедрам осучаснювати роботу із залучення випускників
загальноосвітніх шкіл і коледжів до навчання на факультеті, щоб заповнити
всі ліцензовані місця на спеціальностях факультету шляхом започаткування
нових спеціальностей та спеціалізацій. 

Постійно                                                                        Деканат, кафедри. 
8.   Деканату,  методичній  комісії,  кафедрам  активізувати  роботу  зі

створення  контролюючих  і  навчальних  програм,  доступних  для  кожного
студента,  з  розширення  сфери  використання  мережі  Інтернет  з  метою
підвищення  рівня  сформованості  професійних  компетентностей  майбутніх
вихователів та вчителів. 

Постійно                                                        Деканат, кафедри, метод.
комісія. 

Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б. 

2.  Інформацію  Коняхіна  Ю.О.,  в.о.  голови  студради  РДГУ.  «Студентське
самоврядування в РДГУ: надбання, недоліки, перспективи».
Інформація додається.

УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та  обговоривши  інформацію в.о.  голови  студради  РДГУ
Коняхіна Ю.О. «Студентське самоврядування в РДГУ: надбання, недоліки,
перспективи», Вчена рада  відзначає, що  студрада проводить певну роботу
спрямовану  на  вирішення  існуючих  проблем  студентства   факультетів.
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Студентські  організації  приймають  участь  у  регіональних,  Всеукраїнських
заходах.
   Разом  з  тим,  відмічені  недоліки  в  організації  і  проведенні  виборів,
відсутності звітів про  використання фінансів, проведенні заходів.

Вчена рада ухвалює:
1. Інформацію в.о. голови студради РДГУ Коняхіна Ю.О. «Студентське

самоврядування в РДГУ: надбання,  недоліки,  перспективи» взяти до
відома.

2. Вивчити і надати практичну допомогу студентській раді університету в
організації  студентського  самоврядування,  проведені  виборів,
використанні фінансів.

Червень - вересень 2018 р.                       ректорат, декани факультетів,
юрист, головний бухгалтер 

3. Організовувати  роботу  щодо  соціально-економічного  захисту
студентів, у т.ч. з тимчасово перелесними особами.

Постійно                                                      ректорат, студрада.
4. Проводити  моніторинг  житлово-побутових  умов  студентів  у

гуртожитках,  своєчасної  сплати  коштів  за  проживання,  проведення
культурно-масових, спортивних та інших заходів.
Постійно                                       проректор Петровський Я.Б., студрада.

5. Розробити  та  реалізувати  проекти,  спрямовані  на  мотивування
студентів  до  якісного  навчання  та  участі  у  науково-дослідницькій
роботі.

   Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

3. СЛУХАЛИ:
3.1.Заяву  доцента  Пивоварчук  Т.О.  про   присвоєння  вченого  звання
доцента кафедри практики німецької та англійської мов.

УХВАЛИЛИ:
1. Результати таємного голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про
присвоєння  вченого  звання  доцента  кафедри  практики  німецької  та
англійської мов.

3.2.  Професора  Петрівського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи про  затвердження «Порядку присвоєння професійної кваліфікації
випускникам Рівненського державного гуманітарного університету І та ІІ
рівня вищої освіти» 
УХВАЛИЛИ:
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     З метою  забезпечення права і широких можливостей вибору місця
роботи  з  урахуванням  потреб  регіону,  здобуття  вищої  освіти  з
урахуванням освітніх програм, практик, атестації здобувачів  затвердити
Порядок присвоєння професійної кваліфікації  випускникам Рівненського
державного гуманітарного університету І та ІІ рівня вищої освіти» 

3.3.  Заяву   Горкуненка  П.П.,  директора  Сарненського   педагогічного
коледжу  РДГУ  про  затвердження  навчального  плану  підготовки
молодшого спеціаліста  галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, спеціальності
014.10 – Середня освіта. Трудове навчання та технології (на основі базової
середньої освіти).

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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