
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 8 

засідання вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 24 вересня 2020 року 

 

Всього членів вченої ради              44 чол. 

Присутніх -                                         40 чол. 

 

Голова вченої ради                        проф. Постоловський Р.М. 

Учений секретар                           доц. Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Затвердження нового складу членів вченої рди Рівненського державного гуманітарного 

університету та обрання голови вченої ради. 

 

2. Про перспективи  ліцензійно-акредитаційної політики університету. 

Доповідає професор Пелех Ю.В., проректор з науково-педагогічної а навчально-

методичної роботи. 

 

3. Про підсумки вступної кампанії до Рівненського державного гуманітарного 

університету  в 2020 році. 

Доповідає доцент Левчук В.В., відповідальний секретар приймальної комісії. 

      

    4. Різне. 

 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1.  Затвердження нового складу членів вченої рди Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

   Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ ознайомив присутніх 40 членів вченої 

ради із висуненими кандидатурами відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» 

до складу вченої ради університету: 

Склад Вченої ради 

Члени Вченої ради: 

1. Немеш О.М. – в.о.ректора  

2. Павелків Р.В. – перший проректор; 

3. Петрівський Я.Б. – проректор з навчально-виховної роботи; 

4. Дейнега О.В. – проректор з наукової роботи; 

5. Пелех Ю.В. – проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи; 

6. Гавриш В.С. – проректор з навчально-педагогічної, соціально-економічної, фінансової 

та господарської діяльності; 

7. Сверлюк Я.В. – директор Інституту мистецтв; 

8. Віднічук М.А. – директор Інституту заочного навчання та післядипломної освіти; 

9. Сілков В.В. – декан педагогічного факультету; 

10. Шахрайчук М.Й. – декан факультету математики та інформатики; 

11. Павелків В.Р. – декан психолого-природничого факультету; 

12. Дзюбишина Н.Б. – декан художньо-педагогічного факультету; 

13. Юхименко-Назарук І.А. – т.в.о.декана факультету документальних комунікацій, 

менеджменту, технологій та фізики; 

14. Ніколайчук Г.І. – декан факультету іноземної філології; 

15. Кравець Д.В. – декан факультету української філології; 



16. Шеретюк В.М. – декан факультету історії політології та міжнародних відносин; 

17. Терешко Л.В. – учений секретар; 

18. Грипич С.Н. – директор наукової бібліотеки; 

19. Андрощук М.С. – головний бухгалтер; 

20. Шидловський А.І. – голова профкому працівників; 

21. Постоловський Р.М. – зав.кафедри всесвітньої історії; 

22. Литвинчук А.І. – кандидат історичних наук, професор; 

23. Давидюк Р.П. – доктор історичних наук, професор; 

24. Сойчук Р.Л. – зав.кафедри педагогіки початкової освіти; 

25. Дичківська І.М. – зав.кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної); 

26. Войтович І.С. – зав.кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики 

викладання інформатики; 

27. Совтис Н.М. – зав.кафедри української мови ім.проф.К.Ф.Шульжука; 

28. Михальчук Н.О. – зав.кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної 

лінгвістики; 

29. Колупаєв Б.С. – доктор хімічних наук, професор; 

30. Лісова С.В. – завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти; 

31. Воробйов А.М. – зав.кафедри загальної психології та психодіагностики; 

32. Лико Д.В. – зав.кафедри екології, географії та туризму; 

33. Корейчук М.П. – заступник директора Інституту мистецтв (музично-педагогічна 

освіта); 

34. Виткалов В.Г. – зав.кафедри культурології та музеєзнавства; 

35. Бабак В.П. – директор Дубенського коледжу; 

36. Горкуненко П.П. – директор Сарненського педагогічного коледжу; 

37. Волошина О.Г. – директор Дубенського коледжу культури та мистецтв; 

38. Туровський С.М. – т.в.о.директора Рівненського музичного училища; 

39. Онищук О.І. – магістр ІІ року навчання факультету історії політології та міжнародних 

відносин, Голова студентської ради; 

40. Какава В.О. – студентка IV курсу, педагогічний факультет, в.о.голови студентського 

профкому; 

41. Рибак Г.М. – магістр І року навчання, факультет математики та інформатики; 

42. Демченко В.М. – магістр І року навчання, Інститут мистецтв; 

43. Панченко В.І. – студент ІІІ курсу, педагогічний факультет; 

44. Лясковець О.П. – студентка IV курсу, факультет іноземної філології. 

Які є ще пропозиції? 

- Немає. 

- Ставимо на голосування. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти немає; 

Утримались немає. 

Запропонований склад вченої ради  і результати голосування затвердити. 

 

Нам необхідно обрати голову вченої ради. РДГУ.  У кого є які кандидатури ? 

- Шидловський А.І., голова профкому РДГУ: запропонував висунення кандидатури 

професора Пстоловського Р.М., завідувача кафедри всесвітньої історії. 

- Доц. Гавриш В.С.; я підтримую кандидатуру професора Постоловського Р.М. 

Які ще будуть кандидатури? Немає?  

Нам необхідно обрати лічильну комісію. 

Які є кандидатури у склад лічильної комісії? 

Запропоновані кандидатури: 



проф. Петрівський Я.Б.; 

доцент Дзюбишина Н.Б.; 

доцент Горкуненко П.П. 

     проф. Литвинчук А.І.; 

     Онищук О.І., голова студради. 

Хто за дані кандидатури, щоб внести їх у склад лічильної комісії, прошу проголосувати. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

Протокол № 1 засідання Лічильної комісії від 24 вересня 2020 р.: 

Головою лічильної комісії обрати професора Петрівського Я.Б., секретаем – доцента 

Дзюбишину Н.Б., членами – доц.. Горкуненка, проф. Литвинчука А.І., Онищук О.І. 

Протокол № 2 засідання лічильної комісії щодо результатів таємного голосування про 

обрання голови вченої ради РДГУ. 

На засідання були присутні 40 із 44 членів вченої ради. 

Балотувався професор Постоловський Р.М. щодо обрання головою вченої ради РДГУ. 

Роздано бюлетенів – 40, виявлено в урні – 40.  

Результати голосування: 

За – 39 чол.; 

Проти – 1 чол.; 

Утримались – немає. 

Недійсних бюлетенів – немає. 

Головою вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету обрано 

професора Постоловського Руслана Михайловича. Протоколи  лічильної комісії 

додаються. 

 

Затвердити остаточний склад вченої ради Рівненського державного гуманітарного 

університету: 

1.  Голова вченої ради - професора Постоловський Руслан Михайлович. 

2.  Заступник голови вченої ради – професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

3.  Вчений секретар – доцент Терешко Л.В. 

 

Члени вченої ради: 

4. Немеш О.М. – в.о.ректора  

5. Петрівський Я.Б. – проректор з навчально-виховної роботи; 

6. Дейнега О.В. – проректор з наукової роботи; 

7. Пелех Ю.В. – проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи; 

8. Гавриш В.С. – проректор з навчально-педагогічної, соціально-економічної, фінансової 

та господарської діяльності; 

9. Сверлюк Я.В. – директор Інституту мистецтв; 

10. Віднічук М.А. – директор Інституту заочного навчання та післядипломної освіти; 

11. Сілков В.В. – декан педагогічного факультету; 

12. Шахрайчук М.Й. – декан факультету математики та інформатики; 

13. Павелків В.Р. – декан психолого-природничого факультету; 

14. Дзюбишина Н.Б. – декан художньо-педагогічного факультету; 

15. Юхименко-Назарук І.А. – т.в.о.декана факультету документальних комунікацій, 

менеджменту, технологій та фізики; 

16. Ніколайчук Г.І. – декан факультету іноземної філології; 

17. Кравець Д.В. – декан факультету української філології; 

18. Шеретюк В.М. – декан факультету історії політології та міжнародних відносин; 



19. Грипич С.Н. – директор наукової бібліотеки; 

20. Андрощук М.С. – головний бухгалтер; 

21. Шидловський А.І. – голова профкому працівників; 

22. Литвинчук А.І. – кандидат історичних наук, професор; 

23. Давидюк Р.П. – доктор історичних наук, професор; 

24. Сойчук Р.Л. – зав.кафедри педагогіки початкової освіти; 

25. Дичківська І.М. – зав.кафедри педагогіки та психології (дошкільної та корекційної); 

26. Войтович І.С. – зав.кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики 

викладання інформатики; 

27. Совтис Н.М. – зав.кафедри української мови ім.проф.К.Ф.Шульжука; 

28. Михальчук Н.О. – зав.кафедри теорії і практики англійської мови та прикладної 

лінгвістики; 

29. Колупаєв Б.С. – доктор хімічних наук, професор; 

30. Лісова С.В. – завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти; 

31. Воробйов А.М. – зав.кафедри загальної психології та психодіагностики; 

32. Лико Д.В. – зав.кафедри екології, географії та туризму; 

33. Корейчук М.П. – заступник директора Інституту мистецтв (музично-педагогічна 

освіта); 

34. Виткалов В.Г. – зав.кафедри культурології та музеєзнавства; 

35. Бабак В.П. – директор Дубенського коледжу; 

36. Горкуненко П.П. – директор Сарненського педагогічного коледжу; 

37. Волошина О.Г. – директор Дубенського коледжу культури та мистецтв; 

38. Туровський С.М. – т.в.о.директора Рівненського музичного училища; 

39. Онищук О.І. – магістр ІІ року навчання факультету історії політології та міжнародних 

відносин, Голова студентської ради; 

40. Какава В.О. – студентка IV курсу, педагогічний факультет, в.о.голови студентського 

профкому; 

41. Рибак Г.М. – магістр І року навчання, факультет математики та інформатики; 

42. Демченко В.М. – магістр І року навчання, Інститут мистецтв; 

43. Панченко В.І. – студент ІІІ курсу, педагогічний факультет; 

44. Лясковець О.П. – студентка IV курсу, факультет іноземної філології. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

  

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

2.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ «Матеріали до доповіді на 

засідання вченої ради університету 24.09.2020 р., підготовлені професором Пелехом 

Ю.В., проректором з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи «Про 

перспективи  ліцензійно-акредитаційної політики университету». Професор Пелех Ю.В. 

відсутній через хворобу. Додається. 

УХВАЛИЛИ: 

«Матеріали до доповіді на засідання вченої ради університету 24.09.2020 р., 

підготовлені професором Пелехом Ю.В., проректором з науково-педагогічної а 

навчально-методичної роботи «Про перспективи  ліцензійно-акредитаційної політики 

университету» взяти до відома. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 



Утримались – немає. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Виступ професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ «Матеріали 

доповіді  доцента Левчука В.В., відповідального секретаря приймальної комісії 

(відсутній через  хворобу) «Про підсумки вступної кампанії до Рівненського 

державного гуманітарного університету  в 2020 році». Додаються. 

. 

УХВАЛИЛИ: 

 Матеріали доповіді доцента Левчука В.В., відповідального секретаря приймальної 

комісії   «Про підсумки вступної кампанії до Рівненського державного гуманітарного 

університету  в 2020 році»  взяти до відома.. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.5.Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про  надання академічної 

відпустки аспірантці 3 року навчання очної (вечірньої) державної форми навчання 

Купчак Світлані Богданівні у зв’язку з великим  обсягом навантаження за основним 

місцем роботи терміном на один рік. 

УХВАЛИЛИ: 

    Надати академічну відпустку аспірантці 3 року навчання очної (вечірньої) державної 

форми навчання Купчак Світлані Богданівні з 01.10.2020 по 30.09. 2021 року у зв’язку 

з великим  обсягом навантаження за основним місцем роботи 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає.  

4.6. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про надання академічної 

відпустки аспірантці 3 року навчання очної (вечірньої) державної форми навчання  

Юдкіній Христині Володимирівні у зв’язку з великим  обсягом навантаження за 

основним місцем роботи терміном на один рік. 

УХВАЛИЛИ: 

    Надати академічну відпустку аспірантці 3 року навчання очної (вечірньої) державної 

форми навчання Юдкіній Христині Володимирівні  з 01.10.2020 по 30.09. 2021 року у 

зв’язку з великим  обсягом навантаження за основним місцем роботи. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.7. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про надання академічної 

відпустки аспіранту 3 року навчання денної державної форми  навчання Панасюку 

Віктору Миколайовичу  у зв’язку  сімейними обставинами 

УХВАЛИЛИ: 

    Надати академічну відпустку аспірантці 3 року навчання  денної державної форми 

навчання Панасюку В.М.   з 01.10.2020 по 30.09..2021 року у зв’язку з  сімейними 

обставинами. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає.  



4.9. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про перезатвердження тем 

магістерських робіт магістрантів  ІІ курсу (1,4 р.н.) у зв’язку з виробничою 

необхідністю. 

УХВАЛИЛИ: 

     Затвердити теми магістерських робіт магістрантів  ІІ курсу (1,4 р.н.): 

- Проказюк Р. – «Поняття піанізму в музичній культурі: історико-теоретичний та 

виконавський аспект»; 

- Лістратова Т. – «Особливості розвитку музичних здібностей майбутніх педагогів-

музикантів в процесі навчання гри на фортепіано»; 

- Кугайкевич Г. – «Стильові особливості рок-музики в контексті розвитку музичного 

мистецтва». 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає 

4.10. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про проведення навчальних 

занять для студентів заочної форми навчання, як виняток, у третю підзміну. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку із загрозою поширення корона вірусу серед студентів та нестачею 

аудиторного фонду дозволити проведення навчальних занять для студентів заочної 

форми навчання, як виняток, у третю підзміну. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає  

4.12. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про об’єднання факультету  

української філології та факультету іноземної філології. 

УХВАЛИЛИ: 

  У зв’язку з виробничою необхідністю оптимізації організаційної структури РДГУ,  з 

метою раціонального використання кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів, 

враховуючи контингент здобувачів вищої освіти, специфіку галузей знань, 

спеціальностей та освітніх програм та керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

листом МОН України № 10.2/73 від 26.09.2017 р. «Про утримання посад НПП», 

Статутом РДГУ: 

1.  Створити факультет філології шляхом об’єднання факультету  української філології 

та факультету іноземної філології. 

2.Затвердити структуру новоствореного факультету: 

- кафедра української мови; 

- кафедра української літератури; 

- кафедра стилістики та культури української мови; 

- кафедра романо-германської філології; 

- кафедра практики англійської мови; 

- кафедра іноземних мов; 

- кафедра теорії та історії світової літератури; 

- кафедра методики викладання іноземних мов; 

- кафедра практики німецької і французької мов. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

                                                   Утримались – немає 

4.13. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про надання творчої відпустки  

Прищепі Олені Петрівні для завершення монографії «Освітньо-культурне середовище 



повітових міст і містечок Правобережної України (ХІХ – поч..ХХ ст.): історіографічний, 

джерельний і методологічний зрізия». 

УХВАЛИЛИ: 

    Надати творчу відпустку Прищепі Олені Петрівні для завершення монографії «Освітньо-

культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України (ХІХ – поч. ХХ 

ст.): історіографічний, джерельний і методологічний зрізи» з 01 жовтня по 31 грудня 2020 

року. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

                                                   Утримались – немає 

4.15. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про об’єднання кафедр 

технологічної освіти та  теорії та методики професійної освіти . 

УХВАЛИЛИ: 

    З метою оптимізації  організаційної структури РДГУ, враховуючи контингент студентів, 

керуючись Законом України «Про вищу освіту» листом МОН України № 10.2/73 від 

26.09.2017 року «Про утримання  посад НПП» об’єднати кафедру технологічної освіти та 

кафедру теорії та методики професійної освіти та затвердити назву – «Кафедра професійної 

освіти, трудового навчання та технологій».. 

 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

4.18. Заяву професора Дейнеги І. О. про присвоєння вченого звання професора кафедри 

менеджменту. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти  Дейнезі І.О.  вчене звання професора кафедри менеджменту.  

3. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння Дейнезі І.О. вченого звання професора кафедри менеджменту.. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.19. Заяву професора Совтис Н.М.про присвоєння вченого звання професора кафедри  

української мови. 

УХВАЛИЛИ: 

4. Результати таємного голосування затвердити. 

5. Присвоїти   Совтис Н.М.  вчене звання професора кафедри  української мови   

6. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння  Совтис Н.М. вченого звання професора кафедри  української мови. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.20. Заяву доцента Лук'яник Л.В. . про присвоєння вченого звання  доцента кафедри 

теорії і методик початкової освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

7. Результати таємного голосування затвердити. 

8. Присвоїти   Лук'яник Л.В.  вчене звання  доцента кафедри   теорії і методик 

початкової освіти. 



9. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  присвоєння  

Лук'яник Л.В. вченого звання доцента кафедри теорії і методик початкової освіти. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.21. Заяву професора  Поляк К.Ю. про присвоєння вченого звання  доцента кафедри 

менеджменту. 

УХВАЛИЛИ: 

10. Результати таємного голосування затвердити. 

11. Присвоїти  Поляк К.Ю. вчене звання  доцента кафедри менеджменту.  

12. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  

присвоєння  Поляк К.Ю. вченого звання доцента кафедри менеджменту.. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.22. Заяву  доцента Галатюка М.Ю. про присвоєння вченого звання  доцента кафедри 

педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. 

УХВАЛИЛИ: 

 1..Результати таємного голосування затвердити. 

      2. Присвоїти   Галатюку М.Ю.  вчене звання  доцента кафедри педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної роботи. 

1. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про  присвоєння  

Галатюку М.Ю.  вченого звання  доцента кафедри педагогіки, освітнього 

менеджменту та соціальної роботи. 

Результати голосування: 

За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.23. Професора Павелківа Р.В., першого проектора РДГУ про внесення змін до тем 

магістерських робіт студентів заочної форми навчання спеціальності 026 – «Сценічне 

мистецтво» кафедри театральної режисури. 

УХВАЛИЛИ: 

    У зв’язку з технічними помилками дозволити внести змін до тем магістерських робіт 

студентів заочної форми навчання спеціальності 026 – «Сценічне мистецтво» кафедри 

театральної режисури та затвердити у новій редакції: 

- Дроник С.А. – «Постановка вистави за мотивами повісті І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я» ( науковий керівник Борейко Г.Д.); 

 - Леньо О.М. – «Створення сценічного образу Мотрі у виставі за мотивами повісті І. 

Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ( науковий керівник Богатирьов В.О.); 

- Луговий В.Л. – «Створення сценічного образу Кайдаша у виставі за мотивами повісті 

І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ( науковий керівник Богатирьов В.О.); 

- Радченко С.В. – «Створення сценічного образу Карпа у виставі за мотивами повісті І. 

Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» ( науковий керівник Богатирьов В.О.); 

- Рисан О.П. - «Створення сценічного образу Лавра у виставі за мотивами повісті І. 

Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (науковий керівник Захарчук З.О.); 

- Галицька К.О. - «Створення сценічного образу Мелашки у виставі за мотивами повісті 

І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (науковий керівник Захарчук З.О.); 

- Чорнобай О.С. - «Створення сценічного образу Марусі у виставі за мотивами повісті І. 

Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» (науковий керівник Захарчук З.О.) 

Результати голосування: 



За – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

4.25. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про  розміщення тимчасово 

вільних коштів, отриманих за надання платних послуг, на вкладних (депозитних) рахунках 

в установах банків державного сектору економіки . 

УХВАЛИЛИ: 

    У відповідності до п.5 ч.2. ст..36 Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ «Про вищу 

освіту» 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 – 40 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

 
Оригінали протоколу підписали: 

 

 

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

 

Вчений секретар            (підпис)                  доцент Терешко Л.В. 

 

 


	Склад Вченої ради

