
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №  1 

засідання вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від  28 січня 2021 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про якість впровадження і шляхи покращення освітньої діяльності та 

виховної роботи університету. 

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

роботи РДГУ.  

2. Звіт декана факультету математики та інформатики «Стан та перспективи 

розвитку факультету математики та інформатики». 

Доповідає доцент Шахрайчук М.І., декан  факультету математики та 

інформатики. 

3. Різне. 

І. СЛУХАЛИ: 

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

роботи РДГУ «Про якість впровадження і шляхи покращення освітньої 

діяльності та виховної роботи університету». Звіт  додається 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1. Професор Лико Д.В., зав кафедри екології, географії і туризму. 

Користуючись нагодою хочу подякувати професору Петровському Я.Б.  за 

активну участь  у підготовці нашої кафедри до акредитації та М.С.Андрощук 

за підтримку і допомогу. Заодно і своїй кафедрі за отримання найвищих оцінок 

експертної комісії. Акредитацію ми пройшли успішно, дякуючи системі он 

лайн про наші здобутки знають в Україні. Звіт проректора Петровського Я.Б. 

послухала із задоволенням, роботу вважаю задовільною. 

1.2. Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

     На проректора з навчально-виховної роботи падає основний тягар 

навчальної діяльності університету, взаємодія із завідувачами кафедр, 

деканами та викладачами з організації навчального процесі в світлі сучасних 

непростих умов нашого життя. В умовах он лайн взаємодія викладач – студент 

йде дуже важко і якість освіти забезпечити не просто. Ми пропонуємо вийти з 

пропозиціями МОН України про зменшення обсягу навчального 

навантаження на викладача. Зараз і інші вузи вивчають це питання. Треба 

думати як зменшувати напругу. Зараз середня завантаженість становить 0,8 



ставки, це непогано в сучасних умовах скорочення контингенту студентів.. 

Організація навчального процесу університету в сучасних умовах відповідає 

вимогам часу. 

УХВАЛИЛИ: 

      Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчально-виховної 

роботи проф. Петрівського Я.Б. „Про якість впровадження і шляхи 

покращення освітньої діяльності та виховної роботи в університеті” Вчена 

рада відзначає, що ректорат та структурні підрозділи університету здійснюють 

відповідну роботу з питань якісного надання освітніх послуг відповідно до 

пріоритетних напрямків розвитку та реформування вищої освіти та 

суспільства, визначених Законом України «Про вищу освіту», Положенням 

про акредитацію освітніх програм, Критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми інших нормативних документів. Пріоритетні напрямки 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. Важливим 

кроком на шляху до вдосконалення освітньо-наукового процесу в РДГУ є 

система внутрішнього забезпечення якості освіти, яка носить комплексний 

характер і взаємопов’язано включає в себе різноманітні види контролю: 

моніторинг залишкових знань, опитування студентів, опитування 

роботодавців, внутрішній самоаналіз, поточний, семестровий контроль тощо. 

Результати контролю розглядаються на засіданнях кафедр, рад факультетів, 

навчально-методичної і вченої рад університету.  

Суттєвим показником якості освітнього процесу є  результати акредитації 

освітніх програм за новими вимогами, що потребує від усіх підрозділів 

підсилення рівня організаційно-управлінської роботи. Успішне акредитування 

освітніх програм першого рівня вищої освіти Середня освіта (Музичне 

мистецтво) та другого рівня вищої освіти Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини), Середня освіта (Географія), Спеціальна освіта. Логопедія, Фізична 

культура і спорт, позитивні висновки експертів при оцінюванні освітніх 

програм,  схвальні відгуки роботодавців щодо якості підготовки випускників, 

участь стейкхолдерів у формуванні змісту освітньої програми засвідчують 

достатній якісний рівень освітньої діяльності та виховної роботи, зв'язків з 

ринком праці. Аналіз робочих програм практик засвідчує, що практична 

підготовка дозволяє здобувачам вищої освіти здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності. Інтереси здобувачів вищої 

освіти стосовно практичної підготовки враховуються під час оновлення ОП. 

Стейкхолдери (на базі яких переважно відбувається практика) задоволені 

набутими практичними компетентностями здобувачів вищої освіти за ОП.  

Важливою складовою успішного функціонування університету і його 

підрозділів є підвищення ефективності інформаційної політики та 

інформаційного супроводження його діяльності, продовження формування 



культури академічної доброчесності. Тому актуальним є потреба у створенні  

єдиної платформи в університеті для дистанційного навчання здобувачів, що 

значно спрощує можливість контролю за якістю навчання,  включення до ін-т 

репозитарію студентських кваліфікаційних робіт у науковій бібліотеці РДГУ, 

створення внутрішньої корпоративної мережі. 

Вчена рада ухвалює: 

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

„Про якість впровадження і шляхи покращення освітньої діяльності та 

виховної роботи в університеті” взяти до відома. Визнати, що організація 

освітнього процесу та виховної роботи відповідає сучасним вимогам та 

державним стандартам.   

3. Навчально-методичній раді університету, гарантам освітніх програм, 

Директорату Інституту мистецтв, деканатам, кафедрам, навчальному відділу, 

студентським самоврядним організаціям проводити роботу по оновленню 

освітніх програм університету, за результатами її актуалізувати їх зміст 

відповідно до потреб ринку праці та напрацювати підходи до вдосконалення 

освітнього процесу за цими програмами з метою удосконалення системи 

якісного формування практично-професійних компетенцій майбутніх фахівців 

через дотримання відповідних критеріїв освітньої діяльності.  

постійно НМР, гарантам освітніх програм, 

директорат інституту мистецтв 

декани, завідувачі кафедр, навчальний 

відділ, студрада, студпрофком 

3.  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 напрямку 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 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  доцента Шахрайчука М.І., декана факультету математики та 

інформатики «Стан та перспективи розвитку факультету математики та 

інформатики». Звіт і довідка голови комісії  додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1. Професор Постоловський, ректор. 

     Звіт і довідка дуже детально висвітлили велику проведену роботу 

деканатом і кафедрами за звітний період. Приємно чути про досягнення. 

Дійсно факультет математики та інформатики є одним із кращих в 

університеті, відчуває пульс життя, враховують сучасні вимоги, мають 

практичні напрацювання. Викладачі факультету надають велику практичну 

допомогу кафедрам у переході на онлайн навчання, а особливо приймальній 

комісії  під час вступної кампанії. За що ми їм дякуємо. А матеріальну базу 

будемо поліпшувати за наявності коштів. Про це ми пам’ятаємо щодня. Роботи 

у нас ще багато попереду. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету математики та 

інформатики доцента М.І. Шахрайчука та довідку комісії з перевірки роботи 

факультету, Вчена рада відмічає, що деканат, кафедри факультету проводять 

належну роботу з організації навчально-виховного процесу з урахуванням 

сучасних досягнень математичних наук з реалізації якісного впровадження 

стандартів вищої освіти нового покоління, інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення дієвої системи підготовки фахівців. 

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу 

спрямована на удосконалення розробки та впровадження новітніх технологій 

в навчальний процес факультету. Кафедри мають значний науковий потенціал 

професорсько-викладацького складу (понад 75%), що є достатнім для 

здійснення підготовки фахівців і проводження освітньої діяльності на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

Викладачі кафедр регулярно проходять стажування як у вітчизняних наукових 



центрах так і зарубіжних. Незважаючи на високі показники наукового 

потенціалу професорсько-викладацького складу, залишається низьким рівень 

професійної активності деяких науково-педагогічних працівників кафедр 

факультету.  

На Вченій раді факультету, науково-методичній раді і засіданнях кафедр 

постійно розглядаються питання поліпшення кадрового складу та 

вдосконалення науково-методичних комплексів дисциплін. Всі дисципліни, 

які читаються кафедрами забезпечені НМКД. 

Разом з тим потрібно відмітити, що факультет на даний момент має 

певні проблеми з підготовкою докторів наук, набором студентів на факультет, 

зокрема: 

 високий відсоток викладачів з науковими ступенями та званнями, але є 

викладачі з низьким рівнем професійної та наукової активності; 

 неможливість пройти стажування у провідних ЗВО через відсутність 

фінансування; 

 проблеми з ефективною організацією профорієнтаційної роботи серед 

випускників закладів загальної середньої освіти та коледжів; 

 відсутність стимулів для вступників на спеціальності «Прикладна 

математика» та «Комп’ютерні науки» через вилучення цих 

спеціальностей з переліку пріоритетних природничо-математичних та 

інженерно-технічних наук, а також стипендіального заохочення. 

Вчена рада ухвалює: 

1. Звіт декана факультету математики та інформатики доц. Шахрайчука 

М.І. прийняти до відома. Роботу деканату факультету і кафедр щодо 

стану та перспектив розвитку факультету математики та інформатики 

вважати задовільною. 

2. Домогтися досягнення 100%-го рівня професійної та наукової 

активності професорського-викладацького складу кафедр факультету 

відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. 

                                                       Деканат, кафедрина протязі 

навчального року 

3. З метою належної організації освітнього процесу і дієвої реалізації 

якісного впровадження стандартів вищої освіти в плані підготовки 

фахівців деканату і кафедрам: 

● Отримати ліцензію на підготовку фахівців першого (бакалаврського) 

освітнього ступеня за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. 

    Кафедра ІКТ та МВІ, деканат, відділ ліцензування та акредитації  до 

1.05.2021 р. 

● Ліцензування та реалізація програми подвійних дипломів за 

спеціальностями 121, 122 та 123 з партнерами РДГУ за кордоном. 

Кафедри ІКТ та МВІ, І та ПМ, відділ міжнародних відносин Деканат 

протягом року 



● Віднайти та реалізувати можливості для запрошення на роботу 

представників роботодавців від ІТ-компаній, зокрема шляхом 

написання магістерських робіт на замовлення підприємств. 

Кафедри, деканат, навчальний відділ       до 1.09.2021 р. 

● Вивчити та реалізувати можливості підготовки випускників наших 

спеціальностей за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в 

аспірантурі та навчання викладачів кафедр у докторантурі. 

       До 1.09.2021 р.                                                   Кафедри, деканат, науковий 

відділ 

● Навчально-методичне забезпечення перевести у формат дистанційних 

курсів згідно положень змішаного навчання з усіх курсів кафедр. 

Протягом року                                 Кафедри, навчальний відділ 

  

● Розширити бази практик з укладанням відповідних довгострокових 

договорів, зокрема з урахуванням місць проживання студентів та 

перспектив віддаленої роботи студентів. 

         До 01.09.2021 р.                                                   Кафедри, деканат, навчальний 

відділ 

  

● Розробити інтегровану програму виховної роботи зі студентами 

спільно зі студентським активом факультету, спрямованої на 

вдосконалення умов їх особистісного розвитку та професійного 

становлення. 

До 01.09.2021 р. Кафедри, деканат, органи студентського самоврядування  

● Здійснювати регулярне опитування серед студентів щодо якості 

реалізації освітніх програм за всіма критеріями оцінювання. 

                Кафедри  протягом навчального року 

● Оновити матеріально-технічне забезпечення шляхом залучення 

спонсорських та грантових коштів, зокрема від ГС ІТ-Кластер Рівне. 

               Кафедри, деканат, навчальний відділ  на протязі року. 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з навчально-

виховної роботи РДГУ проф. Я.Б. Петрівського. 

       Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Головного бухгалтера Рівненського державного гуманітарного 

університету про затвердження фінансового звіту за 2020 рік та затвердження 

фінансового плану на 2021 рік. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до Закону Украаїни від 01.07.2014 р. № 1556-УІІ 

«Про вищу освіту» п.3. ст. 36    затвердити фінансовий звіт за 2020 рік та 

затвердити фінансовий план на 2021 рік. 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає.\ 



3.2.  Заяву пошукувача Шевченко А.В. про призначення наукового керівника 

дисертаційного дослідження  «Методи управління запасом функціональної 

стійкості інформаційних систем на основі моделей комп’ютерних епідемій» зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології доктора технічних наук, 

професора кафедри  прикладної математики та інформатики Бичкова О.С. 

УХВАЛИЛИ: Призначити науковим керівником дисертаційного дослідження 

пошукувача Шевченко А.В.  «Методи управління запасом функціональної 

стійкості інформаційних систем на основі моделей комп’ютерних епідемій» зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології доктора технічних наук, 

професора кафедри  прикладної математики та інформатики Бичкова О.С. 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.3.Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

Методичних рекомендацій  щодо розробки навчальних планів у Рівненському 

державному гуманітарному університеті. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Методичні рекомендації  щодо розробки 

навчальних планів у Рівненському державному гуманітарному університеті. 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.7 Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження  

освітньої програми 015.39 – «Професійна освіта (Цифрові технології)»  

другого магістерського рівня вищої освіти на 2020-2021 н.рік. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до Стандарту вищої освіти України та  наказу МОН 

України № 1435 від 18.11.2020 р. затвердити освітню програму 015.39 – 

«Професійна освіта (Цифрові технології)»  другого магістерського рівня вищої 

освіти на 2020-2021 н.рік. 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.8. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

Положень приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні Положення приймальної комісії: 

- Положення про комісії для проведення вступних випробувань для 

здобуття вищої освіти в Рівненському держаному гуманітарному 

університеті; 

- Положення про проведення співбесіди з вступниками для здобуття 

вищої освіти  в Рівненському держаному гуманітарному університеті; 

- Положення про апеляційну комісію Рівненського держаного 

гуманітарного університету; 



- Положення про відбіркову комісію Рівненського держаного 

гуманітарного університету; 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.10. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про зміну назви 

кафедри педагогіки початкової освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до модернізації та реформування освітнього процесу в РДГУ та 

керуючись професійним спрямуванням навчальних дисциплін дозволити 

змінити назву кафедри педагогіки початкової освіти і затвердити назву 

«Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти». 

Результати голосування: за – 34 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.11. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження 

Плану роботи вченої ради університету на 2021 рік. 

УХВАЛИЛИ: 

    План роботи вченої ради університету на 2021 рік затвердити. 

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. 

 

 


