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      ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ  № 2 

 засідання Вченої ради   

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 27 лютого  2020 р. 

 

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. Звіт «Про наукову  діяльність в університеті у 2019 році». 

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

2. Звіт «Про роботу наукової бібліотеки РДГУ за 2019 рік». 

Доповідає доцент Грипич С.Н., директор наукової бібліотеки РДГУ. 

3. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт професора  Дейнеги О.В.., проректора з  наукової  роботи «Про 

наукову  діяльність в університеті у 2019 році».  

Звіт додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

    Професор Постоловський Р.М., ректор. 

   Ми заслухали поширений звіт про наукові досягнення у 2019 році 

проректора професора Дейнеги О.В. Дійсно, наші викладачі щорічно 

захищають докторські дисертації, маємо 61 доктора наук і це далеко не кожен 

університет має такі здобутки. Активно видаються посібники, викладачі 

пишуть наукові статті, проводять наукові конференції, отримали 7 патентів, 

свідоцтв і це радує. Однак моніторинг діяльності Інститутів і факультетів 

університету  висвітлив наявні можливості для покращення наукової та 

інноваційної діяльності кафедр. Тому розслаблятися не слід, а нарощувати 

позитивні показники з усіх важливих напрямків діяльності. Вимоги зростають 

і потрібно працювати на позитивний результат, підвищувати авторитет і 

рейтингові показники університету. Про це слід пам’ятати завжди. Тільки 

спільними зусиллями зможемо забезпечити гарний імідж університету. 

УХВАЛИЛИ: 

За звітний період університет має значні здобутки у науковій роботі. 

У 2019 році наукові дослідження в університеті відповідно до 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки виконували 750 штатних 

науково-педагогічних працівників, з-поміж них – 61 доктор наук, 347 

кандидатів наук. Зокрема, в межах робочого часу викладачів розроблялися 38 

кафедральних тем, що зареєстровані в УкрІНТЕІ.  
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Науковці університету опублікували 48 монографій (13 – за кордоном, 

35 – в Україні), 90 підручників і навчальних посібників, 1061 статтю (948 

статей в Україні, 113 – за кордоном), із них 59 – у виданнях, які включені до 

наукометричних баз даних Scopus і Web of Science. Отримано 4 патенти на 

корисні моделі, 3 авторські свідоцтва.  

У минулому році науково-педагогічні працівники та аспіранти 

університету захистили 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій. У 

докторантурі перебувало 2 особи, в аспірантурі навчалися 46 осіб. 

Успішною була діяльність наукових підрозділів:  

– Регіонального комплексного науково-методичного центру 

інноваційних технологій освітнього процесу;  

– Центру соціально-політичних досліджень;  

– Науково-методичного центру професійного розвитку педагога;  

– Центру Європейської педагогічної освіти; 

– Центру гуманітарних досліджень; 

– Науково-дослідної лабораторії з професійної орієнтації учнівської 

молоді «Прогноз»;  

– Науково-дослідної лабораторії природничих наук;  

– Науково-дослідної лабораторії «Математичне моделювання 

нелінійних збурень процесів та систем»;  

– Неографічної лабораторії «NEOLEX-Рівне»,  

– Наукової бібліотеки.  

Університет через наукову бібліотеку має доступ до електронних баз 

даних Scopus і Web of Science. Водночас забезпечено доступ до 

повнотекстових журналів і книг міжнародного наукового видавництва 

Springer англійською мовою. Наукові фахові видання РДГУ «Актуальні 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», «Інноватика у вихованні», 

«Психологія: реальність і перспективи», «Українська культура: минуле, 

сучасне, шляхи розвитку» (напрями «Мистецтвознавство», «Культурологія») 

розміщені у міжнародній системі бібліографічних посилань Crossref з 

присвоєнням їм префіксів DOI. 

В університеті організовано та проведено 9 Міжнародних, 

15 Всеукраїнських науково-практичних конференцій.  

У П етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін і спеціальностей (спеціалізацій) взяли участь 45 студентів, із них 4 

здобули нагороди. Серед 22 учасників Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 5 студентів 

стали призерами. Також студенти брали активну участь в інших наукових і 

творчих змаганнях. У науковому доробку здобувачів вищої освіти –

1015 статей і тез доповідей, 524 з яких опубліковано самостійно. 

Доцент кафедри інформатики та прикладної математики М. В. Назарук 

отримала премію Президента України для молодих вчених 2019 року.  
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Проте в організації і реалізації наукової діяльності існує низка проблем, 

які потребують термінового вирішення. Зокрема, підрозділами університету 

не ведеться робота щодо залучення додаткових коштів для виконання 

наукових досліджень госпдоговірної тематики та від міжнародних фондів 

тощо. Незначною є частка наукових досягнень молодих учених. Вони не 

беруть участі в підготовці наукових проектів. Потребує вдосконалення робота 

щодо підвищення статусу наукових періодичних видань університету до 

категорій «А» і «Б».  

Разом з тим, дані моніторингу діяльності Інститутів і факультетів 

університету продемонстрували наявні можливості для покращення наукової 

та інноваційної діяльності. 

Підсумовуючи річний доробок професорсько-викладацького складу 

університету, основні зусилля слід зосередити на нарощенні  показників 

науково-дослідної роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи 

професора О. В. Дейнеги,  вчена рада ухвалює: 

1. Звіт про наукову роботу університету в 2019 році затвердити.  

2. Визначити провідними напрямами наукової діяльності університету: 

«Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні науки» та «Математичні науки 

та природничі науки». 

3. Науково-педагогічним працівникам університету зосередити зусилля 

на зростанні результативності наукових досліджень і розробок, одержанні 

охоронних документів інтелектуальної власності; залученні додаткових 

коштів для виконання наукових досліджень госпдоговірної тематики та від 

міжнародних фондів.  

4. Активізувати участь викладачів і молодих учених щодо подання на 

конкурси спільних проєктів наукових робіт через поглиблення 

міжфакультетської співпраці. 

5. Посилити якість підготовки обдарованої студентської молоді до 

участі у Міжнародних і Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах 

студентських наукових робіт та інших творчих змаганнях.  

6. Забезпечити перевірку кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 

щодо оцінки рівня їх унікальності. 

7. Головним редакторам завершити роботу щодо підвищення статусу 

наукових періодичних видань університету до категорій «А» і «Б».  

8. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової 

роботи професора О.В.Дейнегу.  

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 
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2.1. Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки РДГУ «Про 

роботу наукової бібліотеки РДГУ за 2019 рік». 

   Звіт додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Професор Постоловський .р.М., ректор. 

Наша бібліотека працює прекрасно Не всі університети мають такі 

наукові бібліотеки. Наша бібліотека прививає молоді любов до книг, 

обслуговування студентів і викладачів дуже відповідальне, толерантне, 

культурне, дбають про  наповнення книгами і періодикою. Здійснюють 

велику підтримку науковцям і студентам. Підібрані прекрасні кадри, 

відгуки про роботу нашої бібліотеки тільки позитивні. Ми мусимо 

знайти кошти і зміцнювати матеріальну базу бібліотеки, провести 

сучасну мережу між структурними підрозділами. Дякуємо за роботу і 

бажаємо подальших творчих успіхів.  

УХВАЛИЛИ: 

   Заслухавши та обговоривши звіт доцента Грипич С.Н., директора 

наукової бібліотеки РДГУ «Про роботу наукової бібліотеки РДГУ за 2019 

рік», вчена рада відзначає, що діяльність наукової бібліотеки здійснюється 

у відповідності до завдань вищої освіти України, реалізації мети та 

напрямів, задекларованих у «Концепції розвитку наукової бібліотеки РДГУ 

на 2017-2021 рр.» 

 Зусилля наукової бібліотеки спрямовуються на подальшу модернізацію і 

трансформацію бібліотечних функцій, впровадження інноваційних форм 

обслуговування та електронних технологій. Продовжується робота з 

формування та розширення інформаційного ресурсу на різних носіях, 

удосконалення традиційних і електронних інформаційно-пошукових 

систем.  

Враховуючи профіль та специфіку освітнього і наукового процесів, наукова 

бібліотека створює та надає доступ до бібліографічних, реферативних, 

повнотекстових ресурсів, які розміщують на своєму сайті. Здійснюється 

робота по створенню Інституційного депозитарію РДГУ. 

   Наукова робота зосереджується на проведені наукових досліджень в 

рамках проектів «Україніка наукова», «Історія РДГУ» «Паспортизація 

рідкісних і цінних видань», а також інших формах аналітичної та 

видавничої діяльності. Науковою бібліотекою  надається відповідна 

допомога у науково-дослідницькій роботі університету, в т.ч. консультації 

викладачам у реєстрації ОRCID   та створення профілів Google Scholar    

    Значна увага приділяється створенню сприятливих умов студентам для 

самостійної роботи, підготовки до занять, науковцям у пароведені наукових 

досліджень, а також іншим категоріям користувачів наукової бібліотеки. З 

цією метою постійно удосконалюються  бібліотечне, бібліографічне, 

інформаційне обслуговування, впроваджуються нові форми і методи 

роботи, новітні інформаційні технології та інноваційні послуги. 

    Разом з тим, Вчена рада відзначає, що наукова бібліотека потребує 

оновлення комп’ютерного оснащення. Невирішеним залишається питання 
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створення локальної мережі між структурними підрозділами наукової 

бібліотеки та навчальними корпусами і гуртожитками університету, що 

перешкоджає якісному інформаційному забезпеченню студентів, 

викладачів, аспірантів та інших. 

УХВАЛИЛИ: 

     Заслухавши та обговоривши звіт доцента Грипич С.Н., директора 

наукової бібліотеки РДГУ «Про роботу наукової бібліотеки РДГУ за 2019 

рік», вчена рада ухвалює: 

1. Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки РДГУ «Про 

роботу наукової бібліотеки РДГУ за 2019 рік» взяти до уваги. Роботу 

наукової бібліотеки РДГУ вважати задовільною. 

2. Забезпечити технічне функціонування Інституційного депозитарію 

РДГУ. 

Постійно                Відділ інформаційних та мережевих технологій, факультет 

математики та інформатики. 

3. Факультетам, кафедрам РДГУ передавати до наукової бібліотеки 

обов’язків примірник підручників, монографій, навчально-методичнитх 

посібників та інших видань в друкованому та електронному варіантах 

для подальшого розміщення їх в Інституційному депозитарії РДГУ. 

Постійно                    Факультети, кафедри, проректор Дейнека О.В., директор 

наукової бібліотеки Грипич С.Н. 

4. Провести локальну комп’ютерну мережу між структурними 

підрозділами наукової бібліотеки, навчальними корпусами і 

гуртожитками. 

До 01.09.2020 р.                  Відділ інформаційних та мережевих технологій. 

 

Контроль за виконанням ухвали покласти на проректорів проф. 

Петрівського Я.Б. та професора Дейнегу О.В. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

   

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Професора Постоловського Р.М., ректора РДГУ про ліквідацію посади 

проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи РДГУ 

та введення посади проректора із науково-педагогічної роботи, 

європейської інтеграції та інновацій із 02.03.2020 року. 

УХВАЛИЛИ: 

    Ліквідувати посаду проректора з науково-педагогічної та навчально-

методичної роботи у РДГУ та ввести посаду проректора із науково-

педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій із 02.03.2020 

року. Погодити призначення на посаду проректора із науково-педагогічної 

роботи, європейської інтеграції та інновацій РДГУ кандидатуру доктора 

педагогічних наук, професора Пелеха Юрія Володимировича. 
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Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

про внесення змін до Правил прийому на навчання до РДГУ в 2020 році 

викладених у додатку. Додається на сайті. 

УХВАЛИЛИ: 

   Дозволити внести зміни до Правил прийому на навчання до РДГУ в 2020 

році викладених у додатку. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.3. Професора Постоловського Р.М. про внесення змін у склад Вченої ради 

РДГУ 

УХВАЛИЛИ: 

   У зв’язку з виробничою необхідністю внести наступні зміни у склад 

Вченої ради: 

Вивести зі складу Вченої ради РДГУ: 

- Шугаєві Л.М.; 

- Баламут С.М., 

- Столярчук А.І. 

2. Ввести у склад Вченої ради РДГУ: 

- Какаву В.О.- студентку 3-го курсу навчання педагогічного факультету, 

голову студпрофкому. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

рекомендацію до друку збірника тез доповідей ІІ Міжнародної науково-

практичної  конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і 

послуг». 

УХВАЛИЛИ: 

    Рекомендувати до друку збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-

практичної  конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і 

послуг». 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 
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3.5. Професора Петровського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи 

про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та рішення 

Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 серпня 

2019 року № 9. затвердити Положення про організацію освітнього процесу 

у РДГУ. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

про статус і перейменування Сарненського педагогічного коледжу 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до  п.2. Р.ХІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України № 2775 УІІІ «Про фахову передвищу освіту», листа МОН України від 

10.02.2020 р. № 1/9-78 «Щодо ліцензій та перейменування закладів перед 

вищої фахової освіти» та рішення загальних зборів трудового колективу (прот. 

№1 від 10 січня 2020 р. затвердити: 

- статус Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного 

гуманітарного університету як заклад фахової перед вищої освіти (ст.31 

Закону); 

- перейменувати Сарненський педагогічний коледж Рівненського державного 

гуманітарного університету на Сарненський педагогічний фаховий коледж 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

- направити до Міністерства освіти і науки України клопотання щодо 

підтримки рішення Вченої ради та погодження з МОН України. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

про статус і перейменування  Дубенського  коледжу Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до  п.2. Р.ХІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України № 2775 УІІІ «Про фахову передвищу освіту», листа МОН України від 

10.02.2020 р. № 1/9-78 «Щодо ліцензій та перейменування закладів перед 

вищої фахової освіти»   затвердити: 

- статус  Дубенського педагогічного фахового коледжу Рівненського 

державного гуманітарного університету як заклад фахової передвищої освіти 

(ст.31 Закону); 
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- перейменувати Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного 

університету на Дубенський педагогічний фаховий коледж Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

 

- направити до Міністерства освіти і науки України клопотання щодо 

підтримки рішення Вченої ради та погодження з МОН України. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

про статус і перейменування  Дубенського  коледжу культури і мистецтв  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до  п.2. Р.ХІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України № 2775 УІІІ «Про фахову передвищу освіту», листа МОН України від 

10.02.2020 р. № 1/9-78 «Щодо ліцензій та перейменування закладів перед 

вищої фахової освіти»   затвердити: 

- статус  Дубенського фахового  коледжу культури і мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету, як заклад фахової передвищої освіти  

(ст.31 Закону); 

- перейменувати Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету на Дубенський  фаховий коледж 

культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету; 

 

- направити до Міністерства освіти і науки України клопотання щодо 

підтримки рішення Вченої ради та погодження з МОН України. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

про статус і перейменування   Рівненського музичного училища  Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

    Відповідно до  п.2. Р.ХІУ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України № 2775 УІІІ «Про фахову передвищу освіту», листа МОН України від 

10.02.2020 р. № 1/9-78 «Щодо ліцензій та перейменування закладів перед 

вищої фахової освіти»   затвердити: 

- статус Рівненського музичного училища Рівненського державного 

гуманітарного університету, як заклад фахової передвищої освіти  (ст.31 

Закону); 
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- перейменувати  Рівненське музичне училище Рівненського державного 

гуманітарного університету на Рівненський фаховий музичний коледж 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

 

- направити до Міністерства освіти і науки України клопотання щодо 

підтримки рішення Вченої ради та погодження з МОН України. 

 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

роботи про внесення змін до структури університету  та на офіційному сайті 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

     У зв’язку із приєднанням кафедри методики викладання фізики та хімії 

до кафедри фізики і перейменуванням назви кафедри «Кафедра фізики, 

астрономії та методики викладання»; перейменуванням Інституту 

післядипломної освіти та довузівської підготовки на Інститут заочного 

навчання та післядипломної освіти; створенням відділу зв’язків з 

громадськістю; відділу охорони праці, техніки безпеки та охорони здоров’я 

дозволити внести зміни до структури університету  та на офіційному сайті 

університету. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

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

роботи про доведення до відома та обговорення  проекту Антикорупційної 

програми Рівненського державного гуманітарного університету на 2020 рік 

та  проекту Положення  про комісію з оцінки корупційних ризиків та 

моніторингу виконання програми. 

УХВАЛИЛИ: 

    Проект Антикорупційної програми Рівненського державного 

гуманітарного університету на 2020 рік та  проект Положення  про комісію 

з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання програми взяти до 

відома. 

  

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 
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3.24.Помічника ректора Романенко О.О. про доведення до відома та 

обговорення  ст. 42 Академічна доброчесність Закону України «Про освіту» 

та Закону України «Про вищу освіту» ст.16.  

УХВАЛИЛИ: 

  1.  З метою виконання Закону України «Про освіту» ст. 42 Академічна 

доброчесність та Закону України «Про вищу освіту» ст. 16  провести 

роз’яснювальну роботу на тему академічної доброчесності серед науково-

педагогічних працівників факультетів університету. 

До 10.03.2020 р.                        Деканаи факультетів. 

2. Розробити для завідувачів кафедр покрокову інструкцію  роботи з 

централізованим депозитарієм. 

До 10.03.2020 р.              Відділ інформаційного та мережевого забезпечення 

Садовель О.Ф. 

3. Завантажити усі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в 

електронному вигляді у централізований депозитарій університету 

До 20.03.2020 р.                          Завідувачі кафедр. 

4. Провести  семінар з Академічної доброчесності для студентів ІУ курсів 

та магістрів університету. 

     До 03.03.2020 рр.                       Проректори з навчально-виховної та наукової 

роботи,  декани факультетів. 

   Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з наукової 

роботи професора Дейнегу О.В. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 
  

3.25. Головуючого Вченої ради проф. Постоловського Р.М. про висунення 

наукової роботи Назарук Марії Володимирівни (к.т.н., доцента кафедри 

інформатики та прикладної математики Рівненського державного 

гуманітарного університету) «Моделювання освітньо-професійного 

спрямування особи в соціокомунікаційному середовищі «розумного» міста» 

для участі у конкурсі щорічної обласної премії молодим ученим за заслуги та 

досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-

технічних розробок. 

ВИСТУПИЛИ:  

Проректор з наукової роботи доктор економічних наук, професор Дейнега 

О.В., який охарактеризував наукову новизну та актуальність реалізованих 

досліджень, зокрема відзначив, що творчим внеском автора є розроблення 

інформаційних технологій моделювання освітньо-професійного спрямування 

особи в соціокомунікаційному середовищі «розумного» міста для 

інформаційно-технологічного супроводу підготовки фахівців. Відзначив, що 

за час роботи в РДГУ Назарук М.В. зарекомендувала себе як здібний 
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науковець, здатний до глибокого аналізу предметної області та синтезу якісно 

нових наукових результатів, що мають безпосередню наукову цінність.  

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію: 

Д.п.н., професора Малафіїка І.В.; 

К.п.н., доцента Шахрайчука М.І.; 

К.п.н., професора Сілкова В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

Висунути роботу «Моделювання освітньо-професійного спрямування 

особи в соціокомунікаційному середовищі «розумного» міста» претендента 

Назарук М.В для участі у конкурсі щорічної обласної премії молодим ученим 

за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 

та науково-технічних розробок. 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

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

призначення проведення попередньої експертизи дисертації «Формування 

морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної 

виховної роботи» здобувача ступеня доктора філософії   Поліщук О.П. на 

фаховому семінарі кафедри   теорії та методики виховання                      

Рівненського державного гуманітарного університету та затвердження 

кандидатур рецензентів (штатних працівників РДГУ) з метою надання 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів вказаної дисертації. 

УХВАЛИЛИ: 

        Призначити проведення попередньої експертизи дисертації 

«Формування морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів у 

процесі позакласної виховної роботи» здобувача ступеня доктора філософії  

Поліщук О.П. на фаховому семінарі кафедри теорії та методики виховання  

Рівненського державного гуманітарного університету. 

       Затвердити кандидатури рецензентів (штатних працівників РДГУ) з 

метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів вказаної дисертації: 

-    Базкоровайної Ольги Володимирівни, доктора педагогічних наук, 

професора, завідувача кафедри методики викладання іноземних мов   

РДГУ; 

-  Сойчук Руслани Леонідівни, доктора педагогічних наук,  професора, 

завідувача кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 
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Утримались – немає. 

3.36. Заяву  здобувача ступеня доктора філософії Ричко В.Ю.  про  

перезатвердження теми дисертаційного дослідження «Почаївська лавра: 

історична роль та етнічна ідентифікація у сучасному українському 

суспільстві» за спеціальністю  031 – релігієзнавство. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку із уточненням теми дисертаційного дослідження  затвердити  

нову редакцію: ««Почаївська лавра: історична роль та етнічна 

ідентифікація у сучасному українському суспільстві» за спеціальністю  031 

– релігієзнавство. Науковий керівник доктор філософських наук, професор 

Панчук І.І. 

  

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.37. Заяву здобувача ступеня доктора філософії Пепка Володимира 

Олександровича про перезатвердження теми дисертаційного дослідження 

«Санітарно-гігієнічна оцінка впливу біотичних та ксенобіотичних факторів 

на біохімічний статус, продуктивність і трофейні якості диких копитних 

тварин» за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія 

(сільськогосподарські науки) та призначення науковим керівником  

кандидата ветеринарних наук, директора Дослідної станції епізоотології 

Інституту ветеринарної медицини НААН України Савчука Романа 

Миколайовича. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Тему наукового дослідження здобувача ступеня доктора філософії 

Пепка Володимира Олександровича«Санітарно-гігієнічна оцінка впливу 

біотичних та ксенобіотичних факторів на біохімічний статус, 

продуктивність і трофейні якості диких копитних тварин» за спеціальністю 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (сільськогосподарські 

науки) затвердити. 

    Науковим керівником призначити кандидата ветеринарних наук, 

директора Дослідної станції епізоотології Інституту ветеринарної 

медицини НААН України Савчука Романа Миколайовича. 

 

Результати голосування: 

За – 34 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

3.38. Заяву здобувача ступеня доктора філософії Широких Анастасії 

Олегівни про перезатвердження теми дисертаційного дослідження 
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«Психологічні чинники життєвого проектування в юнацькому віці» зі 

спеціальності 053 – Психологія. 

УХВАЛИЛИ: 

      Перезатвердити тему дисертаційного дослідження здобувача ступеня 

доктора філософії Широких Анастасії Олегівни «Психологічні чинники 

життєвого проектування в юнацькому віці» зі спеціальності 053 – 

Психологія, у зв’язку з його уточненням 

 

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. 

 

 


	ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ  № 2

