
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 9
позачергового засідання Вченої ради

Рівненського державного гуманітарного університету
від   25 жовтня   2018  року  

 
Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               - 35 чол.
 
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Учений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

                         
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про   результати ліцензування та акредитації у 2017-2018 н.р. та 
завдання на 2018-2019 н.р.

Доповідає професор Пелех Ю.В., проректор з науково-педагогічної та 
навчально-методичної роботи.

2. Звіт про роботу директора Інституту мистецтв.
Доповідає професор Сверлюк Я.В., директор Інституту мистецтв.  

3. Різне.

І. СЛУХАЛИ:                 
         Доповідь  професора Пелеха Ю.В., проректора з науково-педагогічної 
та навчально-методичної роботи  «Про результати ліцензування та 
акредитації у 2017-2018 н. р. та завдання на 2018-2019 н.р.».
УХВАЛИЛИ:

   Заслухавши  і  обговоривши  доповідь  проректора  з  науково-
педагогічної  та  навчально-методичної  роботи  професора  Пелеха  Ю.В.  про
результати  ліцензування  та  акредитації  у  2017–2018 навчальному  році  та
завдання на 2018–2019 навчальний рік вчена рада відзначає, що Рівненський
державний  гуманітарний  університет  на  підставі  результатів  моніторингу
ринку  праці,  ринку  освітніх  послуг  та  власних  можливостей  фінансового,
кадрового,  навчально-методичного,  наукового,  матеріально-технічного
забезпечення  засвідчив  спроможність щодо якісної  підготовки  фахівців на
рівні  вимог  встановлених  стандартів  та  відповідно  до  норм  чинного
законодавства. 

Ректорат,  навчально-методичний  відділ  ліцензування  та  акредитації,
факультети та випускові кафедри здійснюють систематичну роботу з питань
ліцензування та акредитації. Зокрема: 

– із  чотирьох  спеціальностей  розширено  провадження  освітньої
діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні
шляхом збільшення ліцензованого обсягу;

– загалом  ліцензований  обсяг  університету  за  освітнім  ступенем
«магістр» збільшено на 128 осіб.;



– у  січні  2018 р.  здійснено  первинну  акредитацію  освітньо-
професійних  програм  другого  (магістерського)  рівня  зі
спеціальностей:  122 «Комп’ютерні  науки  та  інформаційні
технології  (122  Комп’ютерні  науки)»,  113  «Прикладна
математика», 014 «Середня освіта (Інформатика)»;

– у березні  2018  н.р.  проведено  чергову  акредитацію,  а  саме:
напряму  підготовки  6.020105  «Документознавство  та
інформаційна  діяльність»,  напряму  підготовки  6.030104
«Політологія  (за  сферами  політичної  діяльності)»,  напряму
підготовки 6.010201 «Фізичне виховання*»;

– за  результатами  проведення  акредитаційної  експертизи  було
визнано  акредитованими  напрями  підготовки:  6.020105
«Документознавство  та  інформаційна  діяльність»,  6.030104
«Політологія  (за  сферами політичної  діяльності)»  (Рішення АК
від 03 квітня 2018 р., протокол № 129, затверджене Наказом МОН
від 06. 04 2018 р. № 329) і напрям підготовки 6.010201 «Фізичне
виховання*»(Рішення АК від 12 червня 2018 р., протокол № 130,
затверджене Наказом МОН від 20. 06 2018 р. №662);

– відповідно до Рішення АК від 20 лютого 2018 року (протокол №
128,  затверджений  Наказом  МОН  від  27.02.2018  р.  №  204)
отримано сертифікати  про  акредитацію  освітньо-професійних
програм: «Середня  освіта  (Інформатика)»  за  спеціальністю 014
«Середня  освіта  (Інформатика)»  за  другим  (магістерським)
рівнем  вищої  освіти,  серія  УД № 18001455  від  27.02.2018  р.;
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» зі спеціальності
122 «Комп’ютерні  науки»  за  другим  (магістерським)  рівнем
вищої освіти, серія УД № 18001457 від 27.02.2018 р.; «Прикладна
математика»  зі  спеціальності  113  «Прикладна  математика»  за
другим  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти,  серія  УД  №
18001456 від 27.02.2018 р.;

– відповідно до Рішення АК від 03 квітня 2018 р. (протокол № 129,
затверджений Наказом МОН від 06. 04. 2018 р. № 329) отримано
сертифікати про акредитацію напрямів підготовки: галузь знань
0301 «Соціально-політичні  науки»,  напрям підготовки 6.030104
«Політологія  (за  сферами  політичної  діяльності)»  першого
(бакалаврського)  рівня вищої  освіти,  серія  УД № 18002253 від
06.04.2018 р.; галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки
6.020105 «Документознавство  та  інформаційна  діяльність»
першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти,  серія  УД  №
18002252 від 06.04.2018 р.;

– у лютому 2018 р. переоформлено ліцензію на освітню діяльність
у  сфері  вищої  освіти  у  зв’язку  зі  збільшенням  ліцензованого
обсягу спеціальностей 073 «Менеджмент» та 014 «Середня освіта
(Англійська мова і література)»;



– на  виконання  Листа  МОН  від  08.02.2018  р.  №  63-193  «Про
впровадження  електронного  ліцензування  освітньої  діяльності»
навчально-методичний  відділ  ліцензування  та  акредитації
організував  роботу  із  започаткування  та  впровадження
електронного  ліцензування  в  Рівненському  державному
гуманітарному університеті;

– за  рішенням  вченої  ради  щодо  затвердження  звітів  деканів  із
самоаналізу  за  результатами  освітньої  діяльності  з  підготовки
фахівців  за  освітніми програмами,  що акредитуються на даний
час,  зі  спеціальностей  другого  (магістерського)  рівня  вищої
освіти буде завершено формування акредитаційних справ;

– здійснюється підготовка із започаткування провадження освітньої
діяльності  за  спеціальностями  011 Освітні,  педагогічні  науки
(освітня  програма  «Педагогіка  вищої  школи»),  015 Професійна
освіта (Комп’ютерні науки) другого (магістерського) рівня вищої
освіти  та  коригується  справа  першого  (бакалаврського)  рівня
вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг.

Проте зміни в нормативно-правовій базі МОН України (набрання чинності
Ліцензійними  умовами  провадження  освітньої  діяльності  закладів  освіти,
затвердженими  Постановою  КМУ  від  30.12.2015 р.  №1187,  зі  змінами,
внесеними згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 р. №347), зобов’язують
здійснити  перегляд  стратегії  розвитку  вищого  навчального  закладу  з  метою
забезпечення  сучасних  кадрових,  технологічних,  організаційних  вимог
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Враховуючи зазначене, вчена рада ухвалює:
 Інформація  проректора  з  науково-педагогічної  та  навчально-

методичної роботи професора Пелеха Ю.В. «Про результати ліцензування та
акредитації  у  2017–2018  навчальному  році  та  завдання  на  2018–2019
навчальний  рік»  відповідає  поставленим  завданням  і  здійснюється  на
достатньому професійному й організаційному рівнях.

Ректорату,  деканам  факультетів,  завідувачам  кафедр,  керівникам
фінансово-економічних  та  господарських  підрозділів,  навчально-
методичному  відділу  ліцензування  та  акредитації,  Центру  моніторингу
скерувати зусилля колективу університету на успішне завершення процедури
акредитації освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти, за
якими  здійснюється  підготовка  в  РДГУ,  та  ліцензійних  справ  із
започаткування  нових  спеціальностей  (рівнів)  відповідно  до  чинних
Ліцензійних  умов  провадження  освітньої  діяльності  закладів  освіти,
затверджених постановою КМУ  № 1187  від  30  грудня  2015  р.  зі  змінами,
внесеними згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 р. №347.
 2018–2019 н.р         Ректорат, деканати, кафедри,  навчально-методичний
відділ ліцензування та акредитації

Контроль  за  виконанням  ухвали  покласти  на  проректора  з  науково-
педагогічної та навчально-методичної роботи професора Пелеха Ю.В.



ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1.  Звіт  професора  Сверлюка  Я.В.,  директора  Інституту  мистецтв  про
реалізацію  положень  Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  Статуту
університету, наказів ректора..
Звіт додається.
УХВАЛИЛИ:

Заслухавши та обговоривши звіт директора Інституту мистецтв РДГУ
доктора педагогічних наук, професора Сверлюка Я.В., довідку голови комісії
–  доктора педагогічних наук,  професора Петренко О.Б.,  Вчена рада РДГУ
відзначає,  що  дирекція  ІМ,  її  8  кафедр  реалізовують  основні  положення
«Закону про вищу освіту», Статут університету, накази ректорату. 

На  вченій  раді  Інституту  мистецтв,  науково-методичній  раді  і
засіданнях  кафедр  постійно  розглядаються  питання  щодо  навчально-
методичної, наукової, профорієнтаційної та концертно-творчої роботи.

Систематично проводиться робота щодо підвищення наукового рівня
викладацького складу, підтвердженням чого є значна кількість публікацій у
фахових  виданнях,  наявність  монографій,  посібників,  підручників  та
навчально-методичних матеріалів. 

У рамках діючої «Угоди про співпрацю між Рівненським державним
гуманітарним  університетом  (м. Рівне,  Україна)  та  Відділом  музики
Жешувського  університету  (м. Жешув,  Польща)»  Інститут  мистецтв  був
прийнятий до міжнародної програми  Erasmus+.  Продовжується виконання
науково-дослідної  роботи  «Сучасні  виміри  мистецької  освіти  та
розвиток творчої особистості» (№ державної реєстрації 0124U010291).

З метою інтеграції у європейський освітній простір Інститут мистецтв
успішно  співпрацює  з  Інститутом  музики  Жешувського  університету,
науково-дослідними  установами,  провідними  університетами,  академіями.
Для  поглибленого  вивчення  сучасної  мистецької  освіти  кафедри
удосконалюють  науково-творчі  контакти  із  ЗВО  Білорусі,  музичною
академією  Варшави,  Краківською  музичною  академією  та  ін.  Значних
результатів  досягла  кафедра  духових  та  ударних  інструментів,  яка
налагодила тісні зв’язки з митцями Німеччини, Польщі, Білорусі, музичними
академіями України.

Фахову практичну підготовку в ІМ студенти набувають у 30 музичних
колективах,  які  беруть  участь  у  різноманітних  конкурсах,  фестивалях  та
концертних виступах. 

Студенти ІМ проявляли і проявляють гуманне ставлення до нинішніх
подій  в  державі.  Під  керівництвом  педагогів-наставників  організовуються
благодійні  акції,  концерти  для  воїнів  АТО;  студенти  надають  допомогу
військовим, які перебувають на реабілітації у військовому шпиталі.

Водночас  резюмуючи  вище  викладене,  констатуємо,  що  у  навчанні
студентів  є  певні  проблеми,  які  варто  вирішувати  як  дирекції  ІМ,  так  і
завідувачам  кафедрами,  викладачам  у  поліпшенні  якісних  показників
навчання згідно сучасних ліцензійних та акредитаційних вимог.  

Вчена рада ухвалює:



1. Звіт директора ІМ проф. Сверлюка Я.В. та інформацію голови комісії
проф. Петренко О.Б. щодо реалізації  державної  програми підготовки
кваліфікаційних кадрів мистецького фаху та участі викладачів кафедр у
мистецьких проектах взяти до відома.

2. Дирекції  ІМ  систематизувати  та  привести  у  відповідність  наукову
активність науково-педагогічних працівників сучасним вимогам.
До 15 листопада 2018 р.                                       Директор ІМ Сверлюк
Я.В. 

3. Для поліпшення показників організації освітнього процесу, дотримання
відповідних  показників  якості  навчання  активізувати  студентські
самоврядні організації для удосконалення системи контролю за якістю
формування  практично-професійних  мистецьких  компетенцій
майбутніх  фахівців,  самостійною  та  індивідуальною  роботою
студентів, що передують весняно-літній та осінньо-зимовій сесіям. 
Постійно               Дирекція ІМ, кафедри, студентські самоврядні
організації 

4. З  метою  забезпечення  якості  підготовки  кваліфікованих  кадрів
мистецького  фаху  та  участі  викладачів  кафедр  у  мистецьких
міжнародних  проектах  дирекції  ІМ  продовжити  сприяння  інтеграції
мистецько-освітніх проектів у європейський простір.
Постійно                                                    Директор ІМ, зав. кафедрами

5. Кафедрам  ІМ  РДГУ  продовжувати  роботу  з  творчо  обдарованою
молоддю, надавати допомогу в навчально-методичній, науковій роботі
структурним підрозділам педагогічних коледжів (м. Сарни, Дубно) та
Рівненському музичному училищу.
Постійно                                   Заступники директора ІМ, зав.
кафедрами

6. Освітні програми як для бакалаврів, так і для магістрів з відповідних
напрямів перекласти на іноземну мову і розмістити на сайті РДГУ.
До 20  листопада  2018  року        Заступники  директора  ІМ,  зав.
кафедрами

7. Забезпечити  повноцінне  функціонування  сайту  Інституту  мистецтв
РДГУ. 
До 20  листопада  2018  року        Заступники  директора  ІМ,  зав.
кафедрами

8. Завідувачам  кафедр,  кураторам  студентських  груп  продовжувати
роботу  з  гуманістичного  та  патріотичного  виховання  студентів  як
високоосвічених  пропагандистів  національних,  етнодуховних  та
морально-етичних традицій.
Постійно      Заступники директора ІМ, зав.  кафедрами,  куратори
груп   
       Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.                         \

ІІІ. СЛУХАЛИ:



3.1.  Профессора Павелківа Р.В.,  першого проректора РДГУ про висунення
наукової  роботи  «Моделювання  системи  мсоціальних  комунікацій
«розумного  міста»  на  здобуття  щорічної  премії  Президента  України  для
молодих  вчених   2019  року  та  затвердження  і  включення  до  складу
авторского   коллективу  кандидата  технічних  наук,  викладача  кафедри
информатики  та  прикладної  информатики  Рівненського  державного
гуманитарного  университету  Назарук  Марії   Володимирівни  та  к.н.соц.к.,
ассистента  кафедри  інформаційних  систем  та  мереж  Национального
университету «Львівська політехніка» Веретеннікової Наталії В’ячеславівни,
а також к.н.соц.к., бібліотекаря  І категорії НТБ Национального университету
«Львівська політехніка» Ржеуського Антонія Валентиновича.
УХВАЛИЛИ:
    Затвердити авторский коллектив у складі Назарук Марії  Володимирівни -
кандидата  технічних наук,  викладача кафедри информатики та прикладної
информатики  Рівненського  державного  гуманитарного  университету;
Веретеннікової  Наталії  В’ячеславівни  -  к.н.соц.к.,  ассистента  кафедри
інформаційних  систем  та  мереж  Национального  университету  «Львівська
політехніка»;  Ржеуського  Антонія  Валентиновича  -  також  к.н.соц.к.,
бібліотекаря   І  категорії  НТБ  Национального  университету  «Львівська
політехніка».
    Рекомендувати  висунення   наукової  роботи  авторского  коллективу
«Моделювання  системи  мсоціальних  комунікацій  «розумного  міста»   для
участі  у  конкурсі   на   здобуття  щорічної  премії  Президента  України  для
молодих вчених  2019 року.

3.2.  Професора  Павелківа  Р.В.  про  затвердження  процедури  акредитації
напрямів  підготовки   та  освітніх  програм  університету  у  2018-2019  н.р.  ,
врахування  інформації  про  рівень  наукової  та  професійної  активності
науково-педагогічних  працівників   університету  при  проведені  розподілу
навчального  навантаження  між  працівниками  відповідних  кафедр,
конкурсному відборі на вакантні посади.
УХВАЛИЛИ:
     Затвердити  процедуру  акредитації  напрямів  підготовки   та  освітніх
програм  університету  у  2018-2019  н.р.  відповідно  до  Ліцензійних  умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти ухвалених  Центром якості
освіти, врахувати продуктивність праці  інформацію про рівень наукової та
професійної активності науково-педагогічних працівників  університету при
проведені  розподілу  навчального  навантаження  між  працівниками
відповідних кафедр, конкурсному відборі на вакантні посади.

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої ради                                      професор Постоловський Р.М.



Вчений секретар                                          доцент Терешко Л.В.
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