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 ВИТЯГ ПРОТОКОЛУ №  2 

засідання вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від  25 лютого 2021 року 

Всього членів вченої ради    - 44 чол. 

Присутніх                               -  35 чол. 

 Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Учений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт директора наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету Грипич С.Н. «Про роботу наукової 

бібліотеки РДГУ за 2020 н.р.». 

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

2.  Звіт декана психолого-природничого факультету професора Павелківа 

В. Р.«Стан та перспективи розвитку психолого-природничого факультету 

2020-2021 н.р.». 

Доповідає професор Павелків В.Р., декан психолого-природничого 

факультету. 

3. Різне. 

І. СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт директора наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету Грипич С.Н. «Про роботу наукової бібліотеки 

РДГУ за 2020 н.р.». Звіт додається. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1. Професор Дичківська І.М., завідувач кафедри  дошкільної педагогіки і 

психології та спеціальної освіти. 

    Звіт директора наукової бібліотеки РДГУ висвітлює значні успіхи в 

роботі і обслуговування науковців і студентів університету, які 

засвідчують велику професійну ерудицію директора і  працівників 

бібліотеки. Наша наукова бібліотека стала вагомим науковим центром. 

Кадри людяні, віддані своїй місії, там можна отримати кваліфіковану 

допомогу в усіх відношеннях. Вони приймають активну участь у вступній 

кампанії, проводять потужну пропагандистську і організаційну роботу.. 

Сьогодні ми їм дякуємо і бажаємо подальших успіхів і здоров,я. 
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1.2.Професор Воробйов А.М., завідувач кафедри загальної психології та 

психодіагностики. 

    Дійсно, наша наукова бібліотека має великі можливості слугувати 

центром науки для викладачів і студентів. Ми, зі свого боку, висловлюємо 

велику подяку за співпрацю і допомогу директору Грипич С.Н. за 

організацію роботи, усім  працівникам, які безвідмовно і кваліфіковано 

допомагають  розвивати наукові пошуки, писати дисертаційні 

дослідження, збагачувати напрацювання та імідж університету. 

1.3.Професор Постоловський Р.М., ректор. 

     Я підтримую виступаючих і поділяю думку, що бібліотека університету 

є науковим і навчальним форпостом університету. Головне – це кадровий 

склад, який вирішує все. В бібліотеці працюють прекрасні фахівці, якими 

ми пишаємося. Але є проблема. Сьогодні, знизилась відвідуваність 

бібліотеки, наші студенти поринувши в гаджети забувають, що є книги – 

невичерпне джерело знань. Тому декани, завідувачі кафедр, усі викладачі 

мають скеровувати студентів у бібліотеку, продовжувати шанувати книгу, 

як це робили ми у свій час. Дякуємо усім за плідну роботу. 

УХВАЛИЛИ: 

         Заслухавши та обговоривши звіт директора наукової бібліотеки доц. 

Грипич С. Н.  «Про діяльність наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету», Вчена Рада відзначає, що науковою бібліотекою 

проводиться значна робота по інформаційному забезпеченню освітнього і 

наукового процесів в умовах традиційної, змішаної та дистанційної форм 

навчання.  

         В  умовах карантинних обмежень, наукова бібліотека    розширила свою 

діяльність в дистанційному режимі, використовуючи альтернативні канали 

комунікації.  Продовжується виконання інших, покладених на неї функцій та 

завдань. Удосконалюється та розширюється діяльність в рамках формування 

електронної бібліотеки. Розпочав своє функціонування Інституційний 

репозитарій Рівненського державного гуманітарного університету. Науковою 

бібліотекою здійснюється  безпосереднє формування його повнотекстової 

бази  працями науковців університету. 

         Особлива увага приділяється створенню максимальних умов студентам 

для їх самостійної підготовки до занять при різних формах навчання та 

науковцям у проведенні наукових досліджень Впроваджуються нові форми і 

методи роботи, інноваційні технології та сервісні послуги. Науковою 

бібліотекою постійно надаються консультації науковцям у створенні власного 

акаунту в Міжнародних наукометричних базах Scopus,   

Web of Science,  Google Scholar та  реєстрації    ORCID. 

         Активно продовжується наукова діяльність в рамках реалізації  проєктів 

«Україніка наукова», «Історія РДГУ», «Паспортизація рідкісних і цінних 

видань фонду наукової бібліотеки». Здійснюється підготовка та випуск 

різноманітних біобібліографічних, бібліографічних покажчиків, 
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інформаційно-методичних посібників та інших видань, які доповнюють 

інформаційне забезпечення освітнього і наукового процесів. 

         Проте, недостатність сучасного комп’ютерного оснащення та інших 

технічних засобів ускладнює роботу наукової бібліотеки щодо подальшого 

розширення, удосконалення ресурсно-інформаційної бази та сервісних послуг. 

Необхідно відновити функціонування вебсайту наукової бібліотеки – 

найбільшого інформативного каналу комунікації  в період   дистанційного 

навчання.  Також оперативному використанню  електронних інформаційних  

ресурсів наукової бібліотеки в освітньому і науковому процесах перешкоджає 

відсутність локальної комп’ютерної мережі між її структурними підрозділами, 

що знаходяться в різних навчальних корпусах і гуртожитках. 

 Вчена рада УХВАЛЮЄ: 

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

діяльність наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного 

університету» взяти до уваги.  Роботу наукової бібліотеки вважати 

задовільною.  

2. Відновити функціонування вебсайту наукової бібліотеки РДГУ. 

(Впродовж І-ІІ кварталів 2021 р.)                Відділ інформаційних та 

мережевих технологій. 

                                                                                    Бухгалтерія.  Наукова 

бібліотека РДГУ. 

 

3. Провести локальну комп’ютерну мережу між структурними 

підрозділами наукової бібліотеки, які розташовані в різних навчальних 

корпусах і гуртожитках та розширити зону Wi-Fi. 

(Впродовж 2020- 2021  навчального року)     Відділ інформаційних та 

мережевих технологій. 

  

4. Сприяти науковій бібліотеці у забезпеченні необхідною комп’ютерною 

технікою та іншим технічним оснащенням для подальшого розвитку та 

удосконалення її діяльності. 

(Постійно)                      Бухгалтерія.  Відділ інформаційних та 

мережевих технологій.        

                                     

5. З  метою поповнення повнотекстової бази Інституційного репозитарію 

Рівненського державного гуманітарного університету  факультетам, 

кафедрам передавати до наукової бібліотеки обов’язковий примірник 

підручників, монографій, навчально-методичних посібників та інших 

видань науковців, кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських) робіт 

студентів у друкованому та електронному варіантах. 

(Постійно)                                                         Факультети.  Кафедри. 

                        Проректор з навчально-виховної  роботи проф. 

Петрівський Я. Б. 

                         Проректор з наукової роботи  проф. Дейнега О. В. 



 4 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора  з 

навчально-виховної роботи  проф. Петрівського Я. Б. та проректора з наукової 

роботи проф. Дейнегу О. В. 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – 

немає. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

2.1. Звіт декана психолого-природничого факультету професора Павелківа 

В. Р.«Стан та перспективи розвитку психолого-природничого факультету 

2020-2021 н.р.». Звіт додається. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана психолого-природничого 

факультету професора В. Р. Павелківа та довідку комісії (голова проф. 

Безкоровайна О.В.) щодо перевірки роботи факультету, Вчена рада РДГУ 

відзначає, що впродовж звітного періоду колектив факультету здійснює 

відповідну, на належному рівні діяльність щодо підтвердження високого рівня 

якісних показників кадрового складу, організації науково-дослідної роботи, 

навчально-методичного забезпечення й застосування інноваційних технологій 

в освітньому процесі, та належних показників якості підготовки майбутніх 

фахівців і їхнього подальшого працевлаштування, матеріально-технічного 

забезпечення й перспектив розвитку факультету, та провадять освітню 

діяльність відповідно до чинного законодавства, зокрема реалізовують 

основні положення Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту 

Університету, наказів ректорату. 

Робота деканату й кафедр спрямована на впровадження стандартів 

вищої освіти нового покоління, що на основі кращих національних надбань та 

усталених європейських традицій забезпечує формування кадрів, здатних 

здійснювати професійну діяльність, реалізовувати освітню політику як 

пріоритетну функцію держави, яка спрямована на всебічний розвиток та 

самореалізацію особистості, задоволення її потреб, виховання свідомого 

громадянина, патріота, забезпечення запитів суспільства та ринку праці щодо 

конкурентоспроможних, компетентних та відповідальних фахівцях. 

На психолого-природничому факультеті систематично проводиться 

робота з підвищення наукового рівня викладацького складу, підтвердженням 

чого є: успішні захисти кандидатських та докторських дисертацій, значна 

кількість опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних 

посібників, наукових матеріалів у фахових виданнях. Також, відповідно до 

нових освітніх вимог, науково-педагогічним працівниками систематично 

вдосконалюється навчально-методичне забезпечення організації самостійної 

та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів. 

Водночас, беручи до уваги позитивні надбання факультету у зазначених 

вище напрямках, варто висловити й низку побажань та рекомендацій щодо 

діяльності випускових кафедр: здійснити роботу щодо відкриття та 
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ліцензування нових, актуальних на сучасному ринку праці спеціальностей, які 

б відповідали новітнім європейський запитам; вдосконалювати інформаційні 

технології навчання, використовуючи сучасні джерела комунікації між 

професорсько-викладацьким складом кафедр і студентами; збільшити 

контингент студентів з метою збільшення навантаження професорсько-

викладацького складу факультету. 

 

Вчена рада ухвалила: 

 Звіт декана психолого-природничого факультету проф. Павелківа 

В. Р. прийняти до відома. Роботу деканату психолого-природничого 

факультету й кафедр впродовж звітного періоду вважати задовільною. 

 

 Деканату та колективам кафедр з метою успішного виконання 

відповідних ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

інтенсифікувати підготовку та видання наукових матеріалів у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. 

Постійно      деканат, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники 

кафедр, науковий відділ 

 Розробити сучасні PR-підходи та удосконалити систему маркетингу 

освітніх послуг факультету, що забезпечить ефективність взаємозв’язку 

викладача з потенційним здобувачем вищої освіти. 

Постійно Деканат, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники 

кафедр  

Здійснювати регулярне опитування серед студентів щодо якості реалізації 

освітніх програм за всіма критеріями оцінювання 

Кафедри ППФ                                                                    Впродовж 

навчального року 

 

 З метою покращення показників організації освітнього процесу 

активізувати науково-дослідну діяльність щодо визначених тематичних 

напрямків кафедр факультету із залученням студентської молоді. 

Постійно                                                                             Деканат, завідувачі 

кафедр                                                                                                    

 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я. Б. 

      Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – 

немає. 

3.2.Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про розміщення 

тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг, на 

вкладних (депозитних) рахунках в установах державного сектору 

економіки . 

УХВАЛИЛИ: 



 6 

     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 

державного сектору економіки . 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

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

затвердження «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад НПП в РДГУ та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів)». 

УХВАЛИЛИ: 

    На виконання наказу ректора РДГУ № 212-01-01 від 09.02.2021 р. 

затвердити  розроблений «Порядок проведення конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад НПП в РДГУ та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів)». 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.4. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження списків голів екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

рівнем «Бакалавр» на факультетах університету у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

     Затвердити списки голів екзаменаційних комісій зі встановлення 

відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти до вимог 

освітньо-професійних програм та присвоєння їм кваліфікації за освітнім 

рівнем «Бакалавр» на факультетах університету у 2021 році. 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.5. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу 

освіту (наукові ступені) та додатків до них, академічної довідки в РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

     Відповідно до наказу МОН України від 25 січня 2021 р. № 102 «Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, зразка академічної довідки (зареєстрований МЮ України 

29 січня 2021 р. № 122/35744» затвердити Методичні рекомендації щодо 

опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, 

академічної довідки в Рівненському державному гуманітарному 

університеті. 
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Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.10. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про внесення 

до Порядку засідання вченої ради університету питання видачі дипломів 

доктора філософії. 

УХВАЛИЛИ: 

      Відповідно до наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 «Про рішення 

з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та 

внесення змін до наказів МОН України від2 липня 2020 р. № 886 , від 26 

листопада 2020 № 1471» про внесення до Порядку засідання вченої ради 

університету питання видачі дипломів доктора філософії: 

- Мазуру Дмитру Володимировичу, спеціальність 011 – «Освітні 

педагогічні науки», ДР № 000898; 

- Омельченко Тетяні Валентинівні, спеціальність 053 – «Психологія», ДР 

№ 000974; 

- Ричко Вікторії Юріївні, спеціальність 031- «Релігієзнавство»; 

- Таргоній Іванні Василівні, спеціальність 011 – «Освітні, педагогічні 

науки», ДР № 000899; 

- Широких Анастасії Олегівні, спеціальність 053 – «Психологія», ДР № 

000973. 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.12. Доцента Шидловського А.І., голову профспілкового комітету РДГУ 

про висунення кандидатури Грипич Світлани Никанорівни, директора 

наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету 

на присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти». 

УХВАЛИЛИ: 

      Порушити клопотання перед Рівненською ОДА про присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник освіти» Грипич Світлані 

Никанорівні, директору наукової бібліотеки Рівненського державного 

гуманітарного університету за сумлінну працю та вагомі професійні 

досягнення у розвитку національної освіти України. 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

3.15. Заяву  Цюлюпи Степана Даниловича  про присвоєння вченого звання  

професора кафедри  духових і ударних інструментів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 
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2. Присвоїти  Цюлюпі С.Д.   вчене звання  професора кафедри  духових і 

ударних інструментів. 

3. Порушити клопотання перед МОН України про присвоєння Власюк 

Олені Петрівні вченого звання професора кафедри  духових і ударних 

інструментів. 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

 

3.17. Заяву   Дичківської Ілони Миколаївни  про присвоєння вченого 

звання  професора кафедри   педагогіки і психології та спеціальної освіти 

УХВАЛИЛИ: 

1. Результати таємного голосування затвердити. 

2. Присвоїти   Дичківській І.М.   вчене звання  професора кафедри   

педагогіки і психології та спеціальної освіти 

3. Порушити клопотання перед МОН України про присвоєння Власюк 

Олені Петрівні вченого звання професора кафедри   педагогіки і 

психології та спеціальної освіти 

Результати голосування: за – 35 чол.; проти – немає; утримались – немає. 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

 

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

 

Вчений секретар            (підпис)                  доцент Терешко Л.В. 

 

 

 

 

 

 


