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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Дні тижня Види роботи Тижні Години 

Понеділок 

Засідання ректорату 

 

 

День декана 

Заняття наукових гуртків кафедр, лабораторій, студентських 

творчих груп. Консультаційна робота фахових кафедр. Старо-

стат. Виховна година в студентських групах 

2-ий  

понеділок місяця 

 

Перший і остан-

ній понеділок 

місяця 

1, 3/ 2, 4 

12 
00 

– 13 
00

 
 

 

12 
00

 

 

12 
45 

– 14 
05

, 17 
05 

– 18 
35

 

Вівторок 

Виробничі наради керівників у підрозділах університету 

Засідання кафедр. Засідання рад факультетів 

Засідання рад студентського самоврядування 

Засідання ради з гуманітарної освіти і виховної роботи 

щотижня 

 

2, 3, 4 

3-ій вівторок 

місяця 

12 
45 

– 14
05

 

11
10 

– 12 
30 

; 14 
15 

– 15 
35 

12 
45 

– 14 
05

  

Середа 
Наради у проректорів за напрямами їх роботи 

Засідання профкому викладачів, профкому студентів 

2,4 

4 

11
00

 – 12 
45 

15 
45 

; 12 
45 

– 14 
05

 

Четвер 

Засідання вченої ради університету 

 

Нарада у першого проректора 

Семінари, навчання апарату управління університету 

Останній четвер 

місяця 

3 

1,2 

12 
00  

 

11
00

 – 12 
45 

14 
05 

– 15 
35

 

П’ятниця 

Наукова робота кафедр 

Засідання СНТ, гурткова робота 

Виховна робота на факультетах 

День куратора. День бібліотеки 

 

3 п’ятниця міся-

ця  

12 
45 

– 14 
05 

15 
45 

– 17 
05

 

 

Субота 

Неділя 

Виховні, культурно-мистецькі та спортивно-оздоровчі  

загальноуніверситетські заходи 

 17 
00 

– 21 
00 

10 
00

 – 14 
00
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РОЗДІЛ 1. План засідань Вченої ради університету 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Дата  

проведен-

ня 

Термін 

подання  

матеріалів 

Доповідачі 

Комісія з  

підготовки  

питання 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

1.1. Підсумки роботи РДГУ у 20201-2022 навчальному 

році та завдання на 2022-2023 навчальний рік 

30.08.2022 р. 25.08.2022 р. проф. Постоловський 

Р.М. – ректор універ-

ситету 

проф. Павелків Р.В.; 

проф. Петрівсь-

кий Я.Б.; 

проф. Пелех Ю.В.; 

проф. Дейнега О.В.; 

проф. Немеш О.М.; 

доц. Гавриш В.С.; 

Андрощук М.С. 

 

1.3. Затвердження ,,Плану роботи Вченої ради та 

ректорату Рівненського державного гуманіта-

рного університету на 2022-2023 н.р.ˮ 

  проф. Павелків Р.В.– 

перший проректор 

 

 

2.      

2.1 Про результати роботи приймальної комісії РДГУ у 

2022 році 

 

29.09.2022р. 26.09.2022р. доц.Левчук В.В. – від-

повідальний секретар 

приймальної комісії 

 

2.2.. Звіт доцента Босої В.П. про виконання індиві-

дуального плану та академічні досягнення за 

період перебування в докторантурі 

 

  доц. Боса В.П. - докто-

рант 

проф.Дейнега О.В. – 

проректор з наукової 

роботи 

Андрощук І.М. – заві-

дувач докторантури та 

аспірантури 
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1 2 3 4 5 6 

3.      

3.1 Про підсумки акредитації освітніх програм у 

2021-2022 н.р. та про ліцензування й акреди-

тацію у 2022-2023 н.р. 
 

27.10.2022р. 24.10.2022р. проф. Пелех Ю.В. - 

проректор з науково-

педагогічної роботи, 

європейської інтеграції 

та інновацій 

 

3.2 Про стан готовності матеріально-технічної 

бази та соціально-побутової сфери університе-

ту до роботи в осінньо-зимовий період 
 

  доц. Гавриш В.С. – 

проректор з навчально-

педагогічної, соціаль-

но-економічної, фінан-

сової та господарської 

діяльності 

 

 

3.3. Стан та перспективи розвитку факультету іс-

торії, політології та міжнародних відносин. 

Звіт декана факультету історії, політології та 

міжнародних відносин 

  проф.Шеретюк В.М. – 

декан факультету істо-

рії, політології та між-

народних відносин 

 

проф.Деменчук О.В. – 

голова комісії, 

доц.Адах Н.А., 

доц.Бричок С.Б. 

3.4 Інформація про виконання рішень вченої ради 

університету 

  Вчений секретар  

4.      

4.1. 

 

Про особливості підготовки здобувачів вищої 

освіти в РДГУ в умовах воєнного стану 

24.11.2022 р. 21.11.2022 р. проф. Петрівський Я.Б. 

– проректор з навчаль-

но-виховної роботи 

 

Колосюк О.А. – нача-

льник навчального від-

ділу 

Кусік Г.М. – заступник 

начальника навчально-

го  відділу 
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1 2 3 4 5 6 

4.2 Стан та перспективи розвитку Інституту мис-

тецтв. Звіт директора Інституту мистецтв  

 

  проф.Сверлюк Я.В. – 

директор Інститут ми-

стецтв 

 

проф.Панчук І.І. – го-

лова комісії, 

доц.Бісовецька Л.А., 

доц.Щербачук Н.П. 

 

5.      

5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Звіт ректора Рівненського державного гумані-

тарного університету за 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

29.12.2022 р. 26.12.2022 р. проф. Постоловський 

Р.М. – ректор універ-

ситету 

 

 

 

 

 

проф. Павелків Р.В; 

проф. Петрівський Я.Б. 

проф. Пелех Ю.В.  

проф. Дейнега О.В.; 

проф. Немеш О.М.; 

доц. Гавриш В.С.; 

Андрощук М.С. 

 

6.      

6.1. 

 

Затвердження річного фінансового звіту уні-

верситету за 2022 рік та кошторису на 2023 рік 
 

26.01.2023 р. 23.01.2023 р. Андрощук М.С. – го-

ловний бухгалтер 

 

6.2. Стан та перспективи розвитку художньо-

педагогічного факультету. Звіт декана худож-

ньо-педагогічного факультету. 

  доц.Дзюбишина Н.Б. – 

декан художньо-

педагогічного факуль-

тету 

проф.Совтис Н.М. – 

голова комісії; 

доц.Суржук Т.Б., 

доц.Григорчук І.С. 

6.3. Інформація про виконання рішень вченої ради 

університету 

 

 

 

 

  Вчений секретар  
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1 2 3 4 5 6 

7.      

7.1.  Інформаційна підтримка наукової бібліотеки 

в контексті освітньої та наукової діяльності 

Рівненського державного гуманітарного уні-

верситету 

 

23.02.2023 р. 20.02.2023 р. доц.Грипич С.Н. – ди-

ректор наукової біблі-

отеки 

 

 

проф.Сілков В.В. – 

декан педагогічного 

факультету 

 

 

 

 

 

проф.Камінська О.В. – 

голова комісії; 

доц.Левчук В.В., 

доц.Сяський В.А. 

 

 

7.2. 

 

 

    

Стан та перспективи розвитку педагогічного 

факультету. Звіт декана педагогічного факуль-

тету. 

8. 

8.1. 

 

 

 

8.2 

 

 

 

Про результати звітної кампанії в МОН Украї-

ни стосовно наукової та науково-технічної 

діяльності університету за 2022 рік 

 

 

Стан та перспективи розвитку філологічного 

факультету. Звіт декана філологічного факуль-

тету 

30.03.2023 р. 27.03.2023 р. проф.Дейнега О.В. – 

проректор з наукової 

роботи 

 

 

проф.Ніколайчук Г.І.– 

декан філологічного 

факультету 

 

 

 

 

 

проф.Сойчук Р.Л. – 

голова комісії 

доц.Кулакова Л.М. 

доц.Петрук Л.П. 

9.      

  Про  порядок укладання та перегляду освітніх 

програм університету 

27.04.2023 р. 24.04.2023 р. проф.Войтович І.С. – 

голова Навчально-

методичної ради уні-

верситету 

 

 

9.2. Стан та перспективи розвитку факультету до-

кументальних комунікацій, менеджменту, тех-

  проф.Юхименко-

Назарук І.А. – декан 

проф.Сяська І.О. – го-

лова комісії, 
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1 2 3 4 5 6 

нологій та фізики. Звіт декана факультету до-

кументальних комунікацій, менеджменту, тех-

нологій та фізики  

 

факультету документа-

льних комунікацій, 

менеджменту, техно-

логій та фізики 

доц.Антонюк М.С., 

доц.Гудовсек О.А. 

 

9.3. Інформація про виконання рішень вченої ради 

університету 

  Вчений секретар  

10.      

10.1. Стан та перспективи розвитку психолого-

природничого факультету. Звіт декана психо-

лого-природничого факультету  

 

25.05.2023 р. 22.05.2023 р. проф.Павелків В.Р. – 

декан психолого-

природничого факуль-

тету 

проф.Сверлюк Я.В. – 

голова комісії, 

доц.Гнедко Н.М., 

доц.Симонович Н.В 

 

10.2. 

 

Звіт директорів Дубенського фахового коле-

джу культури і мистецтв та Рівненського му-

зичного фахового коледжу РДГУ 

 

   

Волошина О.Г. – дире-

ктор Дубенського ко-

леджу культури та ми-

стецтв РДГУ  

Фіськов Г.М. - дирек-

тор Рівненського му-

зичного фахового ко-

леджу 

 

проф.Павелків Р.В. – 

голова комісії 

 

 

 

11.      

11.1. Звіт директора Дубенського педагогічного 

фахового коледжу РДГУ 

 

29.06.2023 р. 26.06.2023 р. Бабак В.П. - директор 

Дубенського коледжу 

РДГУ 

 

проф.Павелків Р.В. – 

голова комісії 

 

11.2. Звіт директора Сарненського педагогічного 

фахового коледжу РДГУ 

 

  Горкуненко П.П. – ди-

ректор Сарненського 

педагогічного коледжу 

РДГУ 

проф.Павелків Р.В. – 

голова комісії 

 



 - 9 - 

РОЗДІЛ 2. План засідань ректорату 

  

№ 

пп 
Зміст заходів 

Дата  

проведення 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1.    

1.1. Про основні завдання щодо організації освітньої діяльності універ-

ситету у 2022/2023 навчальному році 

 

12.09.2022 р. проф. Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи 

проф.Немеш О.М. – проректор з 

науково-педагогічної, навчальної 

роботи та інформатизації 

 

1.2. Про створення безпечних умов перебування в університеті здобува-

чів освіти і працівників та приведення фонду захисних споруд циві-

льного захисту  

 Шелюк О.В. – начальник відділу 

охорони праці, техніки безпеки 

та охорони здоров'я   

 

2.    

2.1. Про результати вступу до аспірантури та докторантури 

 

10.10.2022 р. Андрощук І.М. - завідувачка від-

ділу аспірантури і докторантури 

 

2.2. 

Про стан поселення студентів у гуртожитках РДГУ та дотримання 

мешканцями гуртожитків правил внутрішнього розпорядку 

 Бабак В.М. – директор студміс-

течка 

 

3.    

3.1. Про стан готовності до проходження акредитації на третьому освіт-

ньо-науковому рівні 

13.11.2022 р. проф.Войтович І.С. - голова На-

вчально-методичної ради універ-

ситету 

Гаранти науково-освітніх про-

грам  

3.2. Про стан готовності факультетів і кафедр університету до проведен-

ня зимової заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів ви-

 проф. Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи 
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щої освіти за ОС «Магістр» 

 

Колосюк О.А. - начальник навча-

льного відділу 

4.    

4.1. Про виконання в РДГУ норм Закону України «Про запобігання кору-

пції» 

11.12.2022 р. проф.Черній В.А. – уповноваже-

ний МОН України з протидії ко-

рупції 

4.2. 

 

Про організацію освітнього процесу в умовах дистанційного на-

вчання кафедрою дошкільної педагогіки і психології та спеціальної 

освіти ім.проф.Поніманської Т.І. 

 проф.Дичківська І.М. – завідува-

чка кафедри дошкільної педаго-

гіки і психології та спеціальної 

освіти ім.проф.Поніманської Т.І 

 

 

5. 

5.1. 

 

 

5.2. 

   

Про підготовку та проведення загальноуніверситетського заходу 

„День відкритих дверей” і профорієнтаційну роботу на факультетах 

 

 

 Моніторинг як система діагностики результативності навчально-

виховного процесу  університету  

10.01.2023 р. Левчук В.В. – відповідальний 

секретар приймальної комісії,  

декани факультетів 

 

доц.Джеджера К.В. – відповіда-

льна за роботу Центру якості 

освіти 

6.    

6.1. Про підсумки  зимової заліково-екзаменаційної сесії, формування 

рейтингу успішності здобувачів за її результатами та аналіз звітів 

науково-педагогічних працівників про виконання індивідуальних 

планів роботи викладача та її обліку за І семестр 

 

13.02.2023 р. проф.Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи  

Колосюк О.А. – начальник на-

вчального відділу, директор Ін-

ституту мистецтв, декани факу-

льтетів 

 

6.2. З досвіду роботи кафедр педагогічного факультету зі стейкхолдера-

ми 

 проф.Петренко О.Б. – завідувач-

ка кафедри теорії та методики 

виховання 

проф.Сойчук Р.Л. – завідувачка 
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кафедри педагогіки початкової, 

інклюзивної та вищої освіти 

 

 

7.    

7.1. Про науковий потенціал видання «Вісник Рівненського державного 

гуманітарного університету» (серії «Економічні науки», «Гуманітарні 

науки», «Природничі та математичні науки») 

 

13.03.2023 р. Головні редактори 

7.2. Про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних 

дисциплін на 2022-2023 н.р. 

 

 Колосюк О.А. – начальник на-

вчального відділу 

8.    

8.1. 

 

 

 

 

8.2. 

Про стан і завдання міжнародної діяльності університету 

 

 

 

 

Про розвиток студентського самоврядування в університеті 

10.04.2023 р. Начальник відділу міжнародних 

відносин та роботи з іноземними 

студентами 

 

Голова студентської ради РДГУ 

 

 

9. 

9.1. 

 

 

 

9.2. 

 

Про результативність участі здобувачів вищої освіти у Всеукраїнсь-

ких конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських олімпіа-

дах та інших інтелектуальних змаганнях (2022/2023 навчальний рік) 

 

Про підготовку факультетів і кафедр до проведення літньої заліко-

во-екзаменаційної сесії  та атестації здобувачів вищої освіти за ОС 

«Бакалавр» 

 

8.05.2023 р. 

 

Поліщук О.П. – голова Ради мо-

лодих учених, здобувачі вищої 

освіти 

 

проф.Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи  

Колосюк О.А. - начальник навча-

льного відділу 

 

10.    
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10.1. 

 

 

 

 

10.2. 

. 

Про виконання навчального навантаження кафедрами університету 

за 2022-2023 н.р.  та оптимізацію планування  навчального наванта-

ження на 2023 -2024 н.р. 

 

 

Про стан підготовки структурних підрозділів університету до про-

ведення вступної кампанії 2023 року відповідно до нормативних ви-

мог Міністерства освіти і науки України  

 

12.06.2023 р. проф. Петрівський Я.Б. - прорек-

тор з навчально-виховної роботи, 

Колосюк О.А. – начальник на-

вчального відділу 

 

Левчук В.В. – відповідальний 

секретар приймальної комісії, 

декани факультетів  

 

 


