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МІСІЯ: ЗДІЙСНЮЄМО ПІДГОТОВКУ УСПІШНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ
УСПІШНОЇ КРАЇНИ, ПОЄДНУЮЧИ ТРАДИЦІЇ З ІННОВАЦІЯМИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.

МЕТА: СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗІ СВОЇМ ПРОФЕСІЙНИМ «Я», РОЗВИТКУ І
САМОРОЗВИТКУ ВИСОКООСВІЧЕНОГО, УСПІШНОГО ПРОФЕСІОНАЛА – НОСІЯ
ГУМАНІТАРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА КУЛЬТУРИ.

СЛОГАН: РОЗВИТОК ДОСЯГНЕННЯ ГАРАНТІЯ УСПІХ



ЦІННОСТІ
БАЗОВІ СЕНСОУТВОРЮВАЛЬНІ ЦІННОСТІ – ВИЗНАЧАЮТЬ СМИСЛОВУ СПРЯМОВАНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО ВІДПОВІДАЄ
ОСНОВНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЗАВДАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ:
• ЗНАННЯ
• ГУМАНІЗМ
• ПАТРІОТИЗМ
• РОЗВИТОК

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ – ОКРЕСЛЮЮТЬ СМИСЛ ТИХ ЗАСОБІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ
БАЗОВИХ ЦІННОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ:
• ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
• ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
• ТРАДИЦІЇ
• ІННОВАЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ЦІННОСТІ – ОРІЄНТУЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ УСПІШНИХ ФАХІВЦІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З
МІСІЄЮ ТА МЕТОЮ УНІВЕРСИТЕТУ:
• ТВОРЧІСТЬ
• УСПІХ
• КУЛЬТУРА
• ПРОГРЕС



ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

УНІВЕРСИТЕТУ



У 2021 році в Університеті
запроваджено систему
ключових показників
ефективності в контрактах
заступників керівника закладу
та керівників структурних
підрозділів (Наказ від 01.10.2021
року № 179-01-01).

914 
штатних працівників

406 
працівників навчально-

допоміжного та 
адміністративно-

господарського персоналу

508 
науково-педагогічних 

працівників

з яких 380 осіб мають науковий ступінь
та вчене звання (доктори

наук/професори; кандидати
наук/доценти), що становить 78, 5% від
загальної кількості науково-педагогічних

працівників

Станом на 1 грудня 2022 року в Рівненському
державному гуманітарному університеті працюють:



Освітня діяльність університету ґрунтується на:

положеннях Конституції України

Законах України

постановах Кабінету Міністрів України

положеннях та наказах 
Національного агентства із

забезпечення якості вищої освіти та 
Державної служби якості освіти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ



ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 
СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ



З 2022 року робочими групами, методичними
радами за спеціальностями, навчально-методичною

радою університету розроблено і введено в дію 77
освітніх програм для першого (бакалаврського) рівня

та 57 освітніх програм для другого (магістерського)
рівня. Усі діючі освітні програми розміщені на сайті
університету.

ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗГІДНО З 
ВИМОГАМИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ



В умовах повномасштабного
вторгнення існує потреба в
більш ґрунтовному підході
до дистанційного навчання
викладачів і здобувачів
освіти. З цією метою перед
ректоратом,
факультетами, кафедрами
основними постають такі
напрями діяльності:

визначення і встановлення однієї або
декількох освітніх платформ модульного
об’єктно-орієнтованого динамічного
середовища навчання;

організація навчання і тренінгів викладачів
для роботи на інтернет-ресурсах;

удосконалення механізму академічної
комунікації;

створення повноцінної бази тестів з усіх
наявних дисциплін;

удосконалення матеріально-технічної бази.



Станом на 1 грудня 2022 

року в університеті

всього навчається: 

4668 здобувачів

на заочній –

1 676 здобувачів

за кошти фізичних та 
юридичних осіб –

2 293 здобувачів

за державним
замовленням –

2 375  здобувачів

на денній формі
навчання – 2 992 

здобувачів



На підставі аналізу реалій сьогодення група науково-
педагогічних працівників університету (проф. Р. В. Павелків,
доц.К.В.Джеджера, проф. І. С. Войтович,
ст.викл.О.В.Джеджера) підготувала навчально-методичний
посібник «Забезпечення якості освітнього процесу в
закладі вищої освіти у воєнний період» для здобувачів
освітнього ступеня магістра, в якому висвітлюються питання
організації та методичного супроводу освітнього процесу у
воєнний період, розкриваються шляхи психолого-педагогічної
підтримки та забезпечення емоційної стійкості здобувачів
вищої освіти.



Відповідно до «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти у 
Рівненському державному гуманітарному 
університеті» упродовж звітного періоду в 

РДГУ проводився системний моніторинг якості 
вищої освіти та освітньої діяльності за такими 

напрямами:
оцінювання якості освітніх програм

З цією метою була проведена експертиза освітніх програм на 2022/23
навчальний рік (голова комісії проф. Р. Л. Сойчук; протокол засідання
навчально-методичної ради №1-2022 від 26.01. 2022 р.), після чого вони
були затверджені на засіданні вченої ради (протокол № 1 від 27.01.
2022 р.) і розміщені на вебсайті РДГУ.
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оцінювання якості освітнього процесу

Для підвищення якості освіти в РДГУ використовувались:
 освітні сервіси: віртуальні диски, створені для кожної кафедри в домені rshu.edu.ua; платформи

дистанційного навчання; відкриті освітні ресурси; платформи організації дистанційного навчання (Microsoft
Teams, GoogleClassroom, Moodle);

 сучасні методики і технології навчання: дистанційного навчання, модульно-розвивального навчання,
системної диференціації освітнього процесу, особистісно-орієнтовані технології, когнітивно-орієнтовані
технології, діалогічні методи навчання, семінари, дискусії, проблемне навчання, когнітивне
консультування, інструментально-логічні тренінги, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів,
організаційно-діяльнісні ігри тощо.
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Microsoft Teams

GoogleClassroom
Moodle

У зв’язку із продовженням карантинних заходів та воєнними діями в Україні в РДГУ 
практикувалось дистанційне або змішане навчання. 

Навчальні заняття в університеті проводились з використанням:

Skype

Google Meet

Zoom



3.1. Аналіз успішності здобувачів вищої освіти за
результатами заліково-екзаменаційних сесій
(http://rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-zdobuvachiv-
vyshchoi-osvity).

3.2. Аналіз результатів ректорських контрольних
робіт (http://rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-
zdobuvachiv-vyshchoi-osvity) .

3

оцінювання якості навчальної діяльності 
здобувачів вищої освіти

http://rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity
http://rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity


Відповідно до «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти в
Рівненському державному гуманітарному
університеті» (http://rshu.edu.ua/rezultaty-
otsiniuvannia-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv) в
РДГУ проводиться щорічне оцінювання науково-
педагогічних працівників, що супроводжується
визначенням їхнього рейтингу. Результати визначення рейтингів науково-

педагогічних працівників були оприлюднені на
вебсайті РДГУ (https://www.rshu.edu.ua/rezultaty-
otsiniuvannia-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv).

4

Оцінювання якості діяльності науково-
педагогічних працівників

http://rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv
https://www.rshu.edu.ua/rezultaty-otsiniuvannia-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv


Процедура опитувань учасників освітнього
процесу організована з допомогою
анкетування в режимі онлайн відповідно до
«Положення про порядок організації та
проведення опитувань у Рівненському
державному гуманітарному університеті»
(http://rshu.edu.ua/images/navch/pol_ppotp_opit_
rshu_2021.pdf).

5

Опитування щодо якості вищої освіти в РДГУ

Анкети розміщені на вебсайті РДГУ
(https://www.rshu.edu.ua/tematyka-
opytuvannia-zmist-anket).

http://rshu.edu.ua/images/navch/pol_ppotp_opit_rshu_2021.pdf
https://www.rshu.edu.ua/tematyka-opytuvannia-zmist-anket


Відповідно до «Положення про академічну

доброчесність у Рівненському державному

гуманітарному університеті»

(https://www.rshu.edu.ua/images/rshu/pol_acad_d

obr_rshu.pdf) в РДГУ створено раду з питань

академічної доброчесності, яку очолює

проректор з наукової роботи

проф. Дейнега О. В., та відповідні ради на

кожному факультеті і в Інституті

мистецтв.

https://www.rshu.edu.ua/images/rshu/pol_acad_dobr_rshu.pdf


Навчально-методична робота в університеті координується

Навчально-методичною радою Рівненського державного

гуманітарного університету, яка є постійно діючим

колегіальним органом, що ініціює впровадження інноваційних

технологій в освітній процес, діє відповідно до чинного

законодавства України, Статуту Університету, Положення про

Навчально-методичну раду РДГУ, а рішення Навчально-

методичної ради РДГУ мають рекомендаційний характер та

вводяться в дію через рішення Вченої ради РДГУ, накази

ректора.



Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті;

Положення про моніторинг якості вищої освіти у Рівненському

державному гуманітарному університеті;

Положення про Раду роботодавців та випускників у Рівненському

державному гуманітарному університеті.

В 2022 році членами Навчально-методично ради РДГУ розроблено, 
обговорено та затверджено низку Положень, що стосуються

життєдіяльності Університету та його структурних підрозділів:



15 листопада 2022 року проведено розширене засідання
навчально-методичної ради під керівництвом першого
проректора проф. Павелківа Р.В. та проректора з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б., за
участі гарантів ОП та завідувачів кафедр, де
обговорюються відповідні питання:
• порядку формування і обговорення ОП;
• порядку подання ОП на експертизу;
• моніторингу реалізації ОП на кафедральному,

факультетському, університетському рівнях.



Навчання в Рівненському державному

гуманітарному університеті ґрунтується на

використанні технологій дистанційного

навчання для забезпечення освітньої

діяльності на денній та заочній формах

навчання згідно «ПОЛОЖЕННЯ про

впровадження змішаного навчання у

Рівненському державному гуманітарному

університеті».

http://www.rshu.edu.ua/images/nmr/pol_pro_zmish_navch_2019.pdf


Основною складовою інформаційного

забезпечення змішаного навчання є

електронні навчальні курси кафедр РДГУ,

розроблені на базі LMS/CMS Moodle (англ.

Learning/Course Management Systems).

Для якісної підготовки викладачів до

створення дистанційних курсів кафедрою

інформаційно-комунікаційних технологій та

методики викладання інформатики проведено

загальноуніверситетський тренінг зі «Створення

дистанційних курсів на платформі Moodle» для

викладачів РДГУ.

https://do.rshu.edu.ua/
https://do.rshu.edu.ua/course/view.php?id=22


Порівняльна характеристика результатів вступних кампаній
за кількістю прийнятих заяв

Роки 2018 2019 2020 2021 2022

Кількість прийнятих заяв

Всього 8507 7673 6330 6867 6128

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 
ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ



Кількість осіб, зарахованих

на державну та платну

форми навчання

(2018-2022 рр.) 

станом на 01.12.2022 р.

Роки 2018 2019 2020 2021 2022

Зараховано на навчання

Всього 2085 2138 1587 1241 1934

Бакалавр 1147 1101 942 952 1011

Магістр 938 1037 645 289 923

Зараховано на денну форму

Всього 1192 1246 996 876 1089

Бакалавр 676 693 672 714 688

Магістр 516 553 324 162 401

Зараховано на заочну форму

Всього 893 892 591 365 845

Бакалавр 471 408 270 238 323

Магістр 422 484 321 127 522

Зараховано на державну форму

Всього 1006 947 782 716 881

Бакалавр 457 417 454 533 561

Магістр 549 530 328 183 320

Зараховано на платну форму

Всього 1079 1191 805 525 1053

Бакалавр 690 684 488 419 450

Магістр 389 507 317 106 603



за освітнім ступенем магістра:

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

016 Спеціальна освіта

025 Музичне мистецтв та ін. 

за освітнім ступенем бакалавра:

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014.07 Середня освіта (Географія)

016 Спеціальна освіта

025 Музичне мистецтво

053 Психологія

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки тощо.

Найбільший конкурс:



Попри складні обставини

воєнного стану за звітний період

університет має суттєві здобутки

в науковій роботі.

Так, на кафедрах 

розроблялося 38 тем з 

реєстрацією в Укрінтеі, з яких

2 успішно завершено. 

З-поміж них:

«Розвиток політичних інститутів і процесів у
сучасному світі»
Комплексна НДР кафедри політичних наук (державний
реєстраційний номер – 0116U007101, державний
обліковий номер – 0222U004096). Фундаментальна.
Науковий керівник – д.політ.н., проф. Гон М. М.
Термін виконання: 2016-2022 рр.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у 
контексті реформування початкової освіти України» 
Комплексна НДР кафедри педагогіки початкової,
інклюзивної та вищої освіти (державний реєстраційний
номер – 0118U003876, державний обліковий номер –
0222U004112). Прикладна. Науковий керівник – у 2018 р.
к.пед.н., проф. Колупаєва Т.Є., з 2019 – д.пед.н.,
проф. Сойчук Р.Л. (протокол № 9 від 29.08.2019).
Термін виконання: 2018-2022 рр. 



Регіональний комплексний науково-
методичний центр інноваційних технологій

Директор центру – проф. О. Б. Петренко.

Науково-методичний інноваційний центр 
підвищення якості професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців                         
Керівник – проф. С. В. Лісова.

Центр міждисциплінарних досліджень з питань 
науки, релігії, культури (спільно з Рівненською 

Єпархією ПЦУ)                                                                             
Керівник – проф. Панчук І. І. 

Освітньо-ресурсний центр                                          
Керівник – проф. Сойчук Р. Л.

Наукова бібліотека 

Директор – доц. Грипич С. Н. 

Центр гуманітарних досліджень
Керівник – доц.  Шульжук Н. В. 

Неографічна лабораторія кафедри української 
мови імені проф. К. Ф. Шульжука «NEOLEX-

Рівне»
Керівник – проф. Вокальчук Г. М.

Науково-дослідна лабораторія кафедри
інформаційних технологій та моделювання

«Математичне моделювання нелінійних збурень
процесів та систем»                                              

Керівник – доц. Мороз І. П. 

В університеті продовжували діяти підрозділи наукової інфраструктури



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 10.10.2022 р. № 894 у Рівненському
державному гуманітарному університеті відкрито
Спеціалізовану вчену раду Д 47.053.02 з
присудження наукового ступеня доктора наук.
Профіль ради: 19.00.07 «Педагогічна та вікова
психологія» (голова ради: доктор психологічних
наук, професор, перший проректор Павелків Р. В.).



Цьогоріч із 9 випускників
аспірантури 3 захистили
дисертації на здобуття
ступеня доктора філософії, 2
вийшли на попередній захист.
Зараховано на навчання 1
докторантку та 13 аспірантів.
Загальний контингент
аспірантів налічує 45 осіб.



Науковий доробок викладачів університету: 

40 монографій
110 підручників і навчальних 

посібників

1000 статей, зокрема 60 – у виданнях, які 
включені до наукометричних баз даних Scopus  

і Web of Science 



Виходили чергові випуски збірників наукових праць 

категорії «Б» Переліку фахових видань України

Започатковано випуск нових наукових видань
«Волинський гуманітарний часопис», «Via Economica
Економічний шлях» і «Природнича освіта та наука».



Було організовано та проведено 6 Міжнародних конференцій: 



12 Всеукраїнських 
науково-практичних конференцій:



Приємними подіями стало
призначення викладачу
образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва Гузь Я. В. стипендії
Президента України для «молодих
письменників і митців у сфері музичного,
театрального, образотворчого,
хореографічного, естрадно-циркового
мистецтва та кіномистецтва» (Указ
Президента України № 50/2022 від 10 лютого
2022 р.)



Призначено студенткам ІІ курсу спеціальностей «Економіка» та «Сценічне мистецтво» 
Лібіховській Юлії – академічної стипендії Героя Небесної Сотні Дмитра Чернявського, 

Матвійчук Катерині – академічної стипендії Героя Небесної Сотні Сергія Нігояна
(наказ МОН України від 16.08.2022 року №751). 





Професор кафедри образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва
Шеретюк Р. М. здобула науковий грант –
Стипендію Фонду імені Королеви Ядвіги
Ягеллонського університету на 2022/2023 н.
р. (м. Краків, Республіка Польща) для
реалізації наукового проєкту «Культурно-
мистецький фронт: Підтримка польськими
митцями України в російсько-українській
війні 2022 р.».



Упродовж 2022 р. навчально-методичним відділом (ліцензування та акредитації)
на постійній основі здійснювався методичний супровід і консультування гарантів
зазначених освітніх програм і голів навчально-методичних комісій факультетів із
питань підготовки до акредитації. Відповідно до листа НАЗЯВО «Щодо формування
Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2022/23 навчальному
році» від 26.05.2022 р. № 261 подано повідомлення про намір акредитувати вказані
вище освітні програми Рівненського державного гуманітарного університету.

В межах існуючого ліцензованого обсягу на першому (бакалаврському) рівні
започатковано такі спеціальності: 014 Середня освіта (Хімія), 123 Комп’ютерна
інженерія, 232 Соціальне забезпечення.

ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



навчання іноземних 
студентів

академічна мобільність 
студентів

міжнародні освітні 
проєкти

грантова діяльність 

програма «Подвійний диплом»

стажування викладачів РДГУ за 
кордоном та функціонування 
мовних курсів і підготовчого 

відділення

Упродовж 2022 р. міжнародна діяльність
університету охопила такі пріоритетні

напрями: 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ



У межах підписаних міжнародних Угод про 
співпрацю, за особистої участі проректора з 

науково-педагогічної роботи, європейської інтеграції 
та інновацій, д.п.н., проф. Пелеха Ю.В., прийнято на 

навчання до РДГУ 21 здобувач з 
Китайської Народної Республіки.



Рівненський державний гуманітарний університет та
Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша в
Ченстохові (Польща) за підтримки та сприяння особисто ректора
Університету проф. Постоловського Р.М., проректора з науково-
педагогічної роботи, європейської інтеграції та інновацій,
д.п.н., проф. Пелеха Ю.В., заключили угоду про співпрацю щодо
спільного навчання здобувачів освіти першого (бакалаврського)
ступеня, програми «Подвійний диплом» за cпеціальністю
«Професійна освіта (цифрові технології)», зав.кафедри -
проф. Войтович І.С.



В межах програми нерезидентних стипендій для
українських науковців від Universities for Ukraine
(U4U) Economists for Ukraine та Science for Ukraine
Universities For Ukraine Fellows - Economists for
Ukraine (econ4ua.org) доц. Фрідріх А. В. стала
відібраним кандидатом програми та
приєдналася до глобальної спільноти U4U, яка
надає можливості для нетворкінгу та участі в
наукових дослідженнях. Стипендіат U4U
Фрідріх А.В. приставлена до спонсора — Коледжу
Веллслі, Массачусетс, Сполучені Штати
Америки.



Учасник міжнародного проекту доктор
психологічних наук, професор кафедри вікової та
педагогічної психології Корчакова Н.В. «Особливості
адаптації новоприбулих мігрантів до життя в
Данії.» («Ukranians’ experiences and conditions in the
Danish society»). (Партнери: Інститут психології
Університету Копенгагена (Данія) (University of
Copenhagen). У рамках виконання проекту
Корчакова Н.В. здійснювала аналіз та підготовку
діагностичного інструментарію; виконувала
переклад психодіагностичних опитувальників;
забезпечувала взаємодію данських колег з
українськими біженцями, проводила інтерв’ювання
вимушених переселенців; виконувала
квалітативний аналіз отриманих результатів.



Доцент кафедри всесвітньої історії
Михальчук Р. Ю. реалізував
науковий грант – стипендію для
випускників наукової програми
центру досліджень Голокосту
імені Джека, Джозефа та Мортона
Менделів Меморіального Музею
Голокосту США (1 серпня – 31
жовтня 2022 р.). Крім того,
Михальчук Р.Ю. з 1 квітня по 30
червня 2022 р. пройшов
стажування у французькій
науковій інституції Яхад-Ін Унум
(м. Париж).



Проректор з навчально-виховної роботи, д. т. н., проф. Петрівський Ярослав Борисович разом із
провідними науковцями України взяв участь із доповіддю про якісний аналіз, властивості та застосування
нелінійної моделі коливань до дослідження процесів магнітної сепарації у роботі VII Міжнародної
конференції «Функціональні диференціальні рівняння та їх застосування» та наукового семінару з проблем
функціональних диференціальних рівнянь. Конференція відбулась у кінці вересня в Університеті Аріель,
Ізраїль, учасниками якої були відомі вчені в галузі диференціальних рівнянь з Америки, Греції, Ізраїлю,
Китаю, Франції, Чехії, Індії, Польщі.



Виховна робота є невід’ємною складовою освітнього процесу
Рівненського державного гуманітарного університету, особливо в умовах
військової агресії рф проти України.

ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ

Найважливішими напрямами виховної роботи є: 
національно-патріотичне виховання;
психологічна та емоційна підтримка викладачів та здобувачів;
проведення волонтерської діяльності;
навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час повітряних тривог,

поводження з вибухонебезпечними предметами, перша медична допомога тощо);
 адаптація та підтримка ВПО;
розвиток критичного мислення та медіаграмотності.



У Міжнародний день рідної мови відбулася 
гостьова лекція під назвою «Нас єднає мова» 

доктора педагогічних наук, професора кафедри 
теорії і методики початкової освіти Волинського 

національного університету ім. Лесі Українки        
Вітюк Валентини Володимирівни на тему: 

«Сучасний вчитель як агент змін Нової української 
школи».



Інститутом мистецтв
розроблений творчий проєкт

«Небо над Україною: 
МВЛ-180 на варті Вітчизни»

об’єднав студентську молодь, 
яка прагне боронити країну на 

інформаційному фронті. 



1 грудня 2022 року відбувся презентаційний 
етап науково-творчого проєкту

«Микола Леонтович: вінок шани 
композитору», який попри відключення 

електроенергії, перебої мобільного зв’язку 
та інтернету, засвідчив духовну міць 

молодіжного культурно-мистецького фронту. 



Університет по праву може гордитися як своїми
випускниками, так і нинішніми

студентами-спортсменами. 
Загалом на педагогічному факультеті навчається 3 
майстри спорту міжнародного класу, 12 майстрів
спорту та понад 15 кандидатів у майстри спорту. 
Практично, кожен п’ятий здобувач вищої освіти

фізкультурних спеціальностей має високий
спортивний розряд.





Впродовж 2022 календарного року професорсько-
викладацьким складом кафедри теорії і практики
фізичної культури і спорту у співпраці з Рівненським
обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України,
КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, Відділенням
національного олімпійського комітету у Рівненській
області було організовано та проведено низку
спортивно-масових заходів.



Психолого-природничим факультетом створено Центр психологічної допомоги. Щодня студенти-волонтери 
РДГУ під керівництвом досвідчених наставників здійснюють психологічну підтримку дітей. Робота 

здійснюється базі ТЦ «Чайка» (одна з локацій Центру), де фахівці взаємодіють з дітьми через різноманітні 
активні ігри, арттерапію (малюємо, ліпимо, співаємо та відпочиваємо тощо). 



На підставі аналізу фактичних показників фінансово-
господарської діяльності університету за попередній
фінансовий рік встановлено, що загальна сума
надходжень у 2021 році – 176 млн. 096,3 тис. грн., з них
асигнування державного бюджету – 130 млн. 990,9 тис.
грн. (74,4%) власні надходження (спеціальний фонд) – 45
млн 105,4 тис. грн. ( 25,6%).

Приведений контингент здобувачів освіти на
01.10.2021 року, що навчалися за державним
замовленням (розрахунок за постановою КМУ від
17.08.2002 року №1134) – 1952(59%), на платній формі
навчання 1275 (41%), всього – 3227; загальна кількість
фізичних осіб – 4320.

На 2022 рік кошторис доходів і видатків
затверджено в сумі 195 млн 089,3 тис. грн. (123 млн.
089,3 тис. грн. (63%) загальний фонд та 72 млн. грн
.(37%)- спецфонд.

ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), 
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ 

ІНШИМ ОСОБАМ ЗАЗНАЧЕНОГО МАЙНА



Приведений контингент здобувачів освіти, що навчаються за державним замовленням
станом на 01.10.2022 року – 2004 (61,5%), на платній формі навчання – 1256 (38,5%),
всього – 3260 загальна кількість фізичних осіб (на 01.10.2022 р.) – 4394. Приведена
кількість здобувачів освіти, що навчаються за державним замовленням збільшена на
52 особи, а за платною формою навчання зменшено на 19; в фізичних особах відносно
до 2021 року – менше на 74.





РДГУ у звітному періоді своєчасно і в повному обсязі

вносив платежі до бюджету, в тому числі до

Пенсійного фонду і державних соціальних фондів,

виконував кошториси доходів і видатків, не мав і не

має кредиторської та дебіторської заборгованості

перед організаціями і фінансовими установами.

СВОЄЧАСНЕ І ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ 
БЮДЖЕТОМ, ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНИМИ 

СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ



Адміністрацією та викладачами університету створюються
і пропагується позитивний імідж студента, який
самостійно вчиться, не вчиняючи корупційні дії. Станом
на сьогоднішній день в університеті немає жодного
злочину з ознаками корупції, вчиненого працівниками та
студентами університету.

В Університеті функціонує електронна скринька
довіри, телефони довіри, на кожному факультеті наявні
скриньки довіри.

В РДГУ уповноважений з антикорупційної діяльності
професор В. А. Черній систематично проводить зустрічі зі
здобувачами освіти усіх рівнів.

ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ



Згідно із затвердженим графіком щорічно закладом

освіти подавався до МОН України в установленому

порядку річний кошторис доходів і видатків

Рівненського державного гуманітарного університету.

ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКІВ РІЧНОГО 
КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ



Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор

щороку звітує перед вищим колегіальним органом

громадського самоврядування – конференцією трудового

колективу Рівненського державного гуманітарного

університету. Конференція трудового колективу за звітом

ректора щодо виконання пунктів контракту щорічно давала

схвальну оцінку.
Ректор РДГУ
Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПЕРЕД ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ, 

ЗОКРЕМА ПРО ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ


