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        ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ  № 1 

 засідання Вченої ради   

Рівненського державного гуманітарного університету 

від     30 січня  2020р. 

 

Всього членів вченої ради    - 46 чол. 

Присутніх                               -   34 чол. 

   

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про освітню діяльність в університеті. 

Доповідає професор Петрівський Я.Б., проректор з навчально-виховної 

роботи. 

2. Звіт  декана факультету іноземної філології. 

Доповідає професор Ніколайчук Г.І., декан факультету іноземної філології. 

Співдоповідач професор Сіранчук Н.М., голова комісії. 

3. Розгляд звернення мешканців гуртожитку №1. 

Доповідає професор Постоловський, ректор. 

4. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи «Про освітню діяльність в університеті». Звіт додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Професор Воробйов А.М., зав кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

       У звіті поширено і аналітично висвітлена освітня діяльність на 

факультетах університету. Потрібно зазначити, що посада проректора з 

навчально-виховної роботи дуже відповідальні і потребує великої 

обізнаності про стан справ на кожному структурному підрозділі, 

врахування чинного законодавства про освіту, яке сьогодні стрімко 

змінюється. Ярослав Борисович старається виконувати покладені на нього 

обов’язки і це похвально. 

2. Професор Лико Д.В., завідувач кафедри екології. 

     Професор Петрівський Я.Б. очолює в університеті найскладнішу і 

найвідповідальнішу ділянку роботи саме тому, що освітня діяльність 

сьогодні реформується і ще не напрацьована повністю нормативна база. 

Тому важко усім, але  головне, що в нас працюють відповідальні люди, які 

дуже стараються йти в ногу з часом. Проректор разом з навчальним 

відділом постійно аналізують стан справ і дають нам слушні рекомендації, 

а часто радяться з деканами та завідувачами кафедр. 

2. Професор Постоловський Р.М., ректор. 
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       Дійсно, все вирішують кадри. Добре, що проректор Петрівський Я.Б. 

прислухається до думок досвідчених і фахових людей, приймає рішення 

виважено, не поспіхом. Він  пройшов гарну школу професора Воробйова 

А.М., який готував його до цієї відповідальної посади, тому ми сьогодні і 

йому дякуємо за  переданий досвід і науку життя. Але потрібно не 

розслаблятися, бо роботи в усіх ще дуже багато. 

УХВАЛИЛИ:        

       Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчально-виховної 

роботи проф. Петрівського Я.Б. „Про освітню діяльність в університеті” Вчена 

рада відзначає, що ректорат та структурні підрозділи університету здійснюють 

відповідну роботу з питань належного кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного, інформаційного забезпечення освітнього процесу в 

університеті. Пріоритетні напрями навчально-виховної, наукової, 

організаційної, методичної роботи, кадрової політики спрямовані на 

забезпечення високої якості освіти та наукових досліджень, їх  нерозривної 

інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю. Особлива увага 

приділяється подальшому удосконаленню, подоланні наявних проблем та 

реалізації перспективних завдань, серед яких: оновлення цілей і змісту освіти 

на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації; забезпечення 

розвитку та функціонування української мови як державної, створення умов 

для вивчення іноземних мов; побудова ефективної системи національно-

патріотичного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадянських цінностей; забезпечення фізичного, морально-духовного, 

культурного розвитку, формування соціально зрілої творчої особистості, 

громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності;забезпечення системного підвищення якості освіти на 

інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-

методичного супроводження освітньої діяльності; посилення мовної, 

інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки  студентів; 

створення безпечного освітнього середовища; створення сучасної 

матеріально-технічної бази для функціонування освітнього середовища; 

створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-

методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо). 

Разом з тим, потребує вдосконалення система контролю та внутрішнього 

моніторингу за дотриманням державних вимог в частині кадрового, 

навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 

забезпечення освітнього процесу в університеті, а також за результатами 

наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників 

університету 

Вчена рада ухвалює: 

1. Доповідь проректора з навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б. 

„Про освітню діяльність в університеті” взяти до відома.  Роботу вважати 

задовільною. 

3.Директорату Інституту мистецтв, деканатам, кафедрам, навчальному 

відділу, студентським самоврядним організаціям проводити роботу з 
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удосконалення системи якісного формування практично-професійних 

компетенцій майбутніх фахівців через дотримання відповідних критеріїв 

освітньої діяльності. 

Постійно директорат інституту мистецтв 

декани, завідувачі кафедр, навчальний 

відділ, студрада, студпрофком 

3. З метою удосконалення системи контролю та внутрішнього моніторингу за 

дотриманням державних вимог якості освітньої діяльності здійснювати 

регулярний контроль за відповідністю до нормативних вимог рівнів 

фундаментальної, спеціальної, гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, удосконалити систему контролю результатів наукової та 

професійної активності науково-педагогічних працівників університету. 

Постійно ректорат, завідувачі кафедр, декани, 

відділ моніторингу якості освіти,  

адміністратор ЄДЕБО. 

4. Продовжити роботу з удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

у напрямі збільшення забезпеченості аудиторного фонду мультимедійним 

обладнанням та новою комп’ютерною технікою; покращити доступність 

навчальних приміщень для маломобільних груп населення. 

Постійно      ректорат. 

5. Сприяти поповненню бібліотечного фонду вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями в електронному вигляді, а також 

забезпечити доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською 

мовою. 

         Постійно      наукова бібліотека РДГУ. 

     Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з навчально-

виховної роботи РДГУ проф. Петрівського Я.Б. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1.Звіт професора Ніколайчук Г.І., декана факультету іноземної філології 

«Про роботу факультету іноземної філології». Звіт додається. 

2.1. Доповідь  професора Сіранчук Н.М., голови комісії «Про роботу 

факультету іноземної філології». Доповідь  додається. 

    ВИСТУПИЛИ: 

2.1. Професор Воробйов А.М., зав кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

    Хочу підкреслити, що здобутки факультету іноземної філології обумовлені 

кадровим потенціалом факультету і найперше великим досвідом декана 

Галини Іванівни, яка уміє мобілізовувати свої кадри на гарні результати 

діяльності. Завідувачі кафедр активні, мають пошукову вдачу, знаходять 
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співпрацю з університетами євро спільноти, готують добре студентів до 

проходження практики у зарубіжних університетах. 

2.2. Професор Петровський Я.Б., проректор з навчально-виховної роботи. 

    Декан висвітлила у звіті широкий аналіз діяльності факультету і кафедр, 

маємо картину і з доповіді співдоповідача. Дійсно, робота на факультеті 

ведеться велика і треба бути дуже витривалими до сучасних вимог і змін, 

витримати фінансові і інші вимоги до викладачів. Цей факультет дає якість 

освітньої діяльності, мають гранти, працюють в пілотних проектах. Тому цей 

факультет має перспективи подальшого розвитку і існування.   

2.3.Професор Сілков В.В., декан педагогічного факультету. 

   Ми знаємо про те, що здобутки на факультеті вагомі, але вишукуйте форми 

і засоби співпраці і з нашим  студентами для поліпшення оволодіння ними 

іноземними мовами. Хочеться кращих якісних показників у цьому напрямі їх 

підготовки. Давайте будемо  поліпшувати цю проблему разом. 

2.4.Професор Постоловський Р.М., ректор. 

   Ми знаємо про здобутки факультету і радіємо, що  ми увійшли у десятку 

вищих освітніх закладів, студенти яких добре знають англійську мову. Декан 

нещодавно отримала за це вагому нагороду. Однак давайте  готувати усіх 

студентів на  факультетах університету і наших викладачів також. Відкривайте 

курси для бажаючих і працюйте над євро інтеграцією університету в цілому. 

Знання іноземної мови сьогодні потрібно кожному викладачу і студенту і це 

правда. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету іноземної філології 

професора Ніколайчук Г.І. та інформацію голови комісії професора Сіранчук Г.М. 

про результати перевірки роботи деканату та кафедр факультету, Вчена рада 

відзначає, що впродовж звітного періоду колектив факультету систематично і 

цілеспрямовано продовжував працювати над реалізацією ефективних заходів 

забезпечення належного рівня фахової підготовки здобувачів вищої освіти. 

Професійна кваліфікація, якісний склад професорсько-викладацького складу 

кафедр факультету іноземної філології та навчально-методична документація 

відповідає вимогам для забезпечення належного рівня підготовки фахівців зі 

спеціальності 014 «Середня освіта» та спеціальності 035 «Філологія». Науковий ценз 

викладачів факультету становить 79%.  

В межах укладених міжнародних угод на факультеті реалізується низка проєктів. 

Зокрема, у 2019 р. завершився педагогічний експеримент з підготовки бакалаврів за 

інноваційним проектом МОН України та Британської Ради «Шкільний учитель 

нового покоління», що передбачає наскрізну методичну підготовку майбутнього 

вчителя англійської мови, та проєкт Erasmus+ «Толерантність та міжкультурний 

діалог», в якому взяли участь представники України, Великої Британії, Азербайджану 

та Італії.  

На факультеті впроваджений пілотний проект «Вчимося навчати німецької», 

спрямований на застосування у навчальному процесі методичних матеріалів серії 

DLL, розроблених інтернаціональною командою досвідчених фахівців Ґете-

Інституту. Четвертий рік поспіль студенти кафедри практики німецької та 
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французької мов беруть участь у Міжнародному Референдаріаті, в рамках якого 

проходять педагогічну практику в гімназіях м. Любек, м. Фленсбург (Німеччина). 

Успішно реалізується проект «Інтегруємо в європейську освіту», згідно якого 

студенти відділення французької мови мають можливість навчатися за програмою 

подвійного диплому в університетах м. Ренн та м. Перпіньян (Франція). Так, цього 

року троє студентів магістратури стали стипендіатами Уряду Франції. Досягнення 

факультету були високо оцінені Посольством Франції в Україні. 

За звітний період значно активізувалася міжнародна активність студентів та 

викладачів факультету, які систематично беруть участь в програмах академічної 

мобільності, міжнародних стажуваннях, вебінарах тощо. 

Водночас для подальшого удосконалення підготовки здобувачів вищої освіти 

факультету вважаємо за необхідне наступне. Активізувати професорсько-

викладацький склад щодо видання публікацій у наукометричних базах даних Scopus, 

Web of Science, підготовки підручників та посібників. З метою ефективного 

використання інноваційних методик підготовки фахівців забезпечити підвищення 

медіаграмотності та цифрової компетентності викладачів. 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ: 

1. Звіт декана факультету іноземної філології професора Ніколайчук Г.І. взяти до 

відома. Роботу деканату та кафедр факультету впродовж звітного періоду вважати 

задовільною.  

2. Враховуючи успішний досвід участі в проєкті МОН України та Британської Ради 

«Шкільний учитель нового покоління», вважаємо за необхідне продовжувати роботу 

колективу факультету в напрямі удосконалення курсу методики викладання 

англійської мови та подальшої трансформації досвіду на методики викладання 

німецької та французької мов. 

Постійно                                                                                  Деканат, кафедри 

3. Зважаючи на високий рівень активності викладачів факультету щодо різних форм 

міжнародних стажувань, пропонуємо унормувати процедуру визнання міжнародних 

сертифікатів в якості підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету. 

Впродовж 2020 р.                                                         Науковий відділ РДГУ                                                                                        

4.Запровадити факультативне вивчення третьої іноземної мови для студентів 

спеціальності 014 «Середня освіта» та 035 «Філологія» з метою посилення 

конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці. 

Упродовж 2019-2020 н. р.                      Навчальний відділ РДГУ, деканат, кафедри 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з навчальної роботи   

проф. Я.Б. Петрівського 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

3.1.Професора Постоловського Р.М. «Про звернення мешканців гуртожитку №1». 

      На колективне звернення мешканців  гуртожитку №1 повідомляю, що 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. за № 1556-
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УІІ передбачено, що майно закріплене за державним вищим навчальним 

закладом на праві господарського відання і надане у довгострокове 

користування не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню 

або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди засновників 

вищого навчального закладу і ректор не має права одноосібно звернутись до 

засновника з клопотанням про передачу гуртожитку у комунальну власність. 

    За Статутом РДГУ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13.06.2017 р. за № 842 в обов’язки ректора входить збереження 

нерухомого та іншого майна (п.5.3.), без права одноосібного вирішення 

питання звернення до засновника Університету з клопотанням про передачу 

гуртожитку на баланс міста. 

    Разом з тим, сфера дії Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» поширюється на гуртожитки, що є 

об’єктами права державної та комунальної власності крім гуртожитків, що 

перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні 

державних навчальних закладів. 

   При цьому гуртожиток має статус «Студентського» і в даний момент у ньому 

проживає 115 сторонніх осіб. 

   Таким чином , як ректор РДГУ, не маючи відповідних повноважень, не можу 

звертатися до Міністерства освіти і науки України щодо передачі гуртожитку 

№1  у комунальну власність територіальних громад м. Рівне. 

   Згідно п.5.3.  Статуту РДГУ (Затв. МОН України 13.06.2017 р. №842), ректор 

несе відповідальність за провадження освітньої, наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності в університеті, за результати фінансово-

господарської діяльності, стан збереження нерухомого та іншого майна. 

    Відповідно до п.2., ст..70 Закону України «Про вищу освіту», майно 

закріплюється за державним або комунальним вищим навчальним закладом на 

праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не 

підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам 

без згоди  засновників вищого навчального закладу та вищого колегіального 

органу самоврядування вищого навчального закладу, крім випадків, 

передбачених законодавством.. 

 УХВАЛИЛИ: 

     Виходячи з вищевказаного, відхилити колективне звернення щодо передачі 

гуртожитку №1 за адресою : м. Рівне, вул. Чорновола 76-а у  комунальну 

власність територіальної громади м. Рівне з подальшою перспективою 

приватизації, як таке, що суперечить чинному законодавству. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.3. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи 

про висунення Назарук Марії Володимирівни - кандидата технічних наук, 

доцента кафедри інформатики і прикладної математики в якості претендента 
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на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 

2020-2022 роки. 

 ВИСТУПИЛИ: 

       Професор Дейнега О.В., проректор з наукової роботи, який зазначив, що 

за час роботи в РДГУ Назарук М.В. зарекомендувала себе як здібний 

науковець, здатний до глибокого аналізу предметної області та синтезу якісно 

нових наукових результатів, що мають безпосередню наукову цінність. Їй 

притаманні ініціатива, працьовитість, вміння самостійно ставити та 

розв’язувати складні науково-технічні задачі. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію:  

- д.п.н., професор Малафіїк І.В.; 

- д.с/г наук, професор Лико Д.В.; 

- д.п.н., професор Войтович І.С. 

УХВАЛИЛИ: 

        Враховуючи науковий рівень, високу працездатність та активність у 

вирішенні поставлених задач, особисті якості М.В.Назарук, а також вагомість 

її подальших наукових намірів затвердити кандидатуру Назарук Марії 

Володимирівни на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених на 2020-2022 роки. 

Рішення прийняте таємним голосуванням: 

За – 34 чол..; 

Проти – немає 

Утримались – немає. 

  

4.4. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи 

про затвердження Положення про Центр гуманітарних досліджень 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

      Затвердити Положення про Центр гуманітарних досліджень Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

Результати голосування: 

За – 36 чол. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

4.5. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи 

про створення Лабораторії початкової освіти при кафедрі теорії і методик 

початкової освіти та затвердження Положення . 

УХВАЛИЛИ: 

    Дозволити створити Лабораторію початкової освіти при кафедрі теорії і 

методик початкової освіти. 

    Затвердити Положення про Лабораторію початкової освіти. 

Результати голосування: 

За – 36 чол. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 
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4.7. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи 

про затвердження змін до діючого Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

   У зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2019 року № 1133. затвердити зміни до діючого Положення про 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.12. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про перезатвердження освітньо-професійної програми 

спеціальності 015 – «Професійна освіта. Сфера обслуговування (Готельно-

ресторанна справа. Туристичне обслуговування)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

   У зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти перезатвердити освітньо-професійну 

програму спеціальності 015 – «Професійна освіта. Сфера обслуговування 

(Готельно-ресторанна справа. Туристичне обслуговування)» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.15. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про розміщення тимчасово вільних коштів, отриманих за надання 

платних послуг, на вкладних депозитних рахунках в установах банків 

державного сектору економіки . 

УХВАЛИЛИ: 

   Відповідно до п.5.ч.2. ст..36 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-УІІ та Постанови Кабінету Міністрів № 657 від 

26.08.2015 р.  дозволити розміщення тимчасово вільних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, на вкладних депозитних рахунках в установах 

банків державного сектору економіки . 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 
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4.16. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про затвердження фінансового плану та річного звіту університету. 

УХВАЛИЛИ: 

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

01.07.2014 р. № 1556-УІІ затвердити фінансовий план та річний звіт 

університету. Додається на сайті. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

4.20. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про   затвердження Положення про навчальний план для здобувачів 

вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті . 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», рішення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (прот. № 9 від 

29 серпня 2019 року) затвердити Положення про навчальний план для 

здобувачів вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 

університеті . 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.21. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про   затвердження Положення про Вчену раду університету. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких  Законів 

України  щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» 

від 18 грудня 2019 року № 392-ІХ, Статуту РДГУ затвердити Положення 

про Вчену раду університету з відповідними доповненнями. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.22. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної 

роботи про   затвердження тематики і наукових керівників магістерських 

робіт магістрантів 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» Рівненського         

державного гуманітарного університету.  

УХВАЛИЛИ: 

       Затвердити тематику і наукових керівників магістерських робіт 

магістрантів 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» Рівненського 

державного гуманітарного університету. Список додається на сайті. 

 

Результати голосування: 
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За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.23.Професора Постоловського Р.М. про проведення виборів ректора 

Рівненського державного гуманітарного університету, створення 

організаційного комітету  та затвердження відповідних Положень. 

УХВАЛИЛИ: 

1.   У зв’язку з оголошенням на заміщення вакантної посади ректора РДГУ 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2020 р. № 11-к) 

провести вибори ректора Рівненського державного гуманітарного 

університету 23 квітня 2020 року. 

 

 2. Створити організаційний комітет та персональний склад Виборчої комісії з 

проведення виборів ректора Рівненського державного гуманітарного 

університету.  

3. Затвердити  наступні  Положення: 

- Положення про порядок проведення виборів ректора Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науково-педагогічними працівн6иками та з числа 

студентів; 

- Порядок організації роботи спостерігачів та представників ЗМІ на 

виборах ректора Рівненського державного гуманітарного університету; 

     Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ректора, професора 

Постоловського Р.М. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

 

 

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

 

Голова Вченої Ради        (підпис)                 професор Постоловський Р. М.   

 

Вчений секретар            (підпис)                  доцент Терешко Л.В. 
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