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ДОВІДКА 

про перевірку деканату та кафедр історико-соціологічного факультету щодо 

забезпечення якості фахової підготовки, підвищення рівня наукової діяльності, росту 

кадрового потенціалу 

 

Перевірку проводила комісія у складі: 

голова комісії   

члени комісії     

- проф.  О. В. Камінська; 

- проф. С. В. Виткалов; 

- доц. Н. А. Сяська 

 

Комісія в складі проф. Камінської О.В. – голови, членів комісії – проф. Виткалова 

С.В., доц. Сяської Н.А. здійснила моніторинг діяльності деканату та кафедр історико-

соціологічного факультету щодо забезпечення якості фахової підготовки спеціалістів, 

підвищення рівня наукової діяльності, росту кадрового потенціалу. Відповідно до вимог 

нормативних документів МОН України (Закон України «Про вищу освіту», Національна 

доктрина розвитку освіти, Національна стратегія розвитку освіти на 2001-2021 рр., 

Галузеві стандарти вищої освіти тощо) деканат та випускові кафедри історико-

соціологічного факультету постійно тримають в полі зору питання якості підготовки та 

удосконалення професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців.  

Для забезпечення якості підготовки фахівців та покращення їх професійно-

практичної підготовки одним із основних показників є забезпеченість кадрами високої 

кваліфікації. 

На кафедрах факультету працює висококваліфікований колектив викладачів. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників становить на кафедрі історії України  

85,7%; кафедрі всесвітньої історії  92%; кафедрі політичних наук  100%; кафедрі філософії 

–90%; кафедрі політології і  соціології  80%. 

На кафедрі всесвітньої історії постійно працюють над нововведеннями у змісті, 

технологіях, методиках освітнього процесу проф. Постоловський Р.М., доц. Десятничук 

І.О., доц. Слесаренко А.В., доц. Філіпчук І.В., доц. Синяк С.Л., доц. Михальчук Р.Ю., 

доц. Мартинчук І.І., доц. Ворон О.П., доц. Сєвєрова О.В., доц. Озимчук О.Б., доц. Плюта 

Н.В.  

У 2019 р. була затверджена тема кафедрального дослідження «Визначення ролі 

інтелектуального чинника в суспільно-політичних та економічних процесах на території 

Центрально-Східної та Південної Європи (ХХ- поч. ХХІ ст.)». Тема розробляється в 

межах «Школи  історії слов’янських народів». 

Упродовж останніх років проводилася робота з удосконалення методичних 

параметрів освітнього процесу, пошуку інноваційних форм подачі матеріалу та 

застосування технічних засобів навчання. У 2018 році до змісту навчання введено 5 нових 

навчальних дисциплін. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 4 монографії. У 2018 році 

опубліковано 52 наукові праці загальним обсягом 65,45 д.а. 

За останні п’ять років на кафедрі захищено 6 кандидатських дисертацій (Філіпчук 

І.В., Михальчук Р.Ю., Пилипович Т.В., Андрощук І.М. - науковий керівник 
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проф. Постоловський Р.М.; Синяк С.Л. і Бернацький В.Р. – науковий керівник 

доц. Шеретюк В.М.). 

Робота кафедри історії України спрямована на забезпечення якісного викладання 

дисциплін, ефективної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності на пошук 

нових та продуктивних методів, форм і засобів навчання відповідно до сучасних освітніх 

технологій. 

Викладачі здійснюють керівництво підготовкою дисертаційних досліджень 

аспірантів та здобувачів наукових ступенів, так, за поточний навчальний рік на кафедрі 

захищено 5 кандидатських дисертацій. Також, у   2017 р. доц. Давидюк Р. П. захищено 

докторську дисертацію.  

Кафедра має значний науковий доробок. За поточний навчальний рік викладачами 

кафедри було опубліковано 2 навчальні посібники, видано низку монографій, за останні 

роки опубліковано більше 200 наукових статей.  

В Обласному конкурсі Рівненського обласного відділення Української бібліотечної 

асоціації «Краща книга Рівненщини 2017» переможцями стали  доц. Давидюк Р. П. та 

доц. Доброчинська В. А. 

За значні успіхи в науковій роботі викладачі кафедри нагороджені державними 

відзнаками. Так, доц. Давидюк Р.П. нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; доц. 

Прищепа Б.А.  нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 

років незалежності України». 

Викладачі, аспіранти, здобувачі кафедри філософії працюють у контексті науково-

дослідної теми: «Філософія в структурі гуманітарного знання». Складовою частиною 

комплексної науково-дослідної роботи кафедри філософії є участь у конференціях, 

семінарах, круглих столах, публікація наукових статей. Зокрема, за 2018−2019 рр. 

опубліковано 7 статтей у фахових видання України, 3  у міжнародних виданнях, 3  у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних базах даних. Упродовж 

навчального року видано монографії проф. Панчук І.І. та доц. Ворон О.П. Проведено 

Всеукраїнський круглий стіл та Міжнародну науково-практичну конференцію. 

Суттєвим є те, що при кафедрі вже декілька років функціонує єдиний в Україні 

Центр міждисциплінарних досліджень з питань науки, релігії та культури. Його 

керівниками є керуючий Рівненською Єпархією ПЦУ Архієпископ Рівненський і 

Острозький  Іларіон та  проф.  Л. М. Шугаєва. 

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 031 «Релігієзнавство» та 

наукова школа проф.  Шугаєвої Л. М. Результатом такої роботи є захист у 2018 р. 

докторської дисертації Панчук І.І. 

Що ж до зауважень та рекомендацій, то варто активізувати наукову роботу окремих 

викладачів кафедри, а також  для належної організації педагогічної діяльності варто 

покращити матеріально-умови кафедри – надати додаткове приміщення. 

При кафедрі політології і соціології діють дві науково-методичні  профільні 

секції: секція політології та соціології (голова доц. Лесняк В.Ю.) та секція права (голова 

доц. Коваль В.В.). 
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Викладачі кафедри беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних науково-практичних конференціях.  

В статусі експерта  завідувач кафедри доц. Терешко Ю.М. представляє кафедру і 

приймає активну участь  у  телевізійних програмах на місцевому телебаченні. 

Викладачами кафедри здійснюється наукове співробітництво з українськими 

(НУВГП) та зарубіжними ВНЗ (Варшавським національним університетом, Люблінським 

національним університетом) і науково-дослідними установами з метою обміну досвідом 

наукової роботи, вивчення новітніх методик досліджень, обміну навчальними 

посібниками тощо. 

Стосовно роботи кафедри комісія рекомендує: 

1.Покращити показники наукової діяльності. 

2.Сприяти оновленню матеріальної бази кафедри. 

Кафедрою політичних наук накопичено певні інформаційні ресурси: електронні 

підручники, посібники з циклу гуманітарних, фундаментальних і професійно-

орієнтованих дисциплін, проблемні за характером публікації з періодичних видань тощо. 

Новий рівень читання лекцій та проведення семінарських занять забезпечується 

орієнтацією на передові інформаційно-освітні технології. З цією метою з 2009 року 

доц. Т. Ф. Герасимчук створила персональний сайт і забезпечила вільний доступ студентів 

до інформаційного наповнення, що систематично оновлюється. 

Викладачі кафедри  беруть участь у конференціях,  друкують статті у фахових та 

нефахових наукових виданнях,  видають монографії, останні з яких видали проф. Гон 

М.М., доц. Долганов П.С., доц.  Івчик Н.С. 

Студенти залучаються до роботи в проектах, які реалізуються Центром соціально-

політичних досліджень, котрий діє при кафедрі політичних наук (керівник – 

проф. Кириленко О. М.). 

Викладачі кафедри  є засновниками і членами громадських організацій 

«Мнемоніка», «Сталий розвиток – майбутнє».  Проф. Кириленко О.М. – членкиня 

Міжнародної соціологічної асоціації,  доц. Герасимчук Т.Ф. – Української Асоціації 

викладачів і дослідників європейської інтеграції. 

Водночас вивчення питання організації освітнього процесу на факультеті дає 

підстави висловити такі пропозиції: 

1. Задля забезпечення належного рівня викладання викладачам кафедри 

продовжити розробку мульмитедійного контенту. 

2. Звернути увагу професорсько-викладацького складу кафедри політичних наук 

на підготовку авторських посібників з курсів, котрі недостатньою мірою забезпечені 

навчальною літературою. 

Роботу деканату історико-соціологічного факультету та кафедр з питання щодо 

забезпечення якості фахової підготовки спеціалістів, підвищення рівня наукової 

діяльності кафедр, росту кадрового потенціалу та організації самостійної роботи студентів 

пропонуємо вважати задовільною. Разом з тим комісія відмічає низку проблем, які 

існують на факультеті і потребують вирішення: 

1. Науково-методичній раді факультету разом із кафедрами постійно працювати 
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над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення фахової підготовки спеціалістів 

відповідно до галузей знань та спеціальностей в кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу на основі новітніх освітніх технологій. 

2. Деканату і кафедрам посилити роботу щодо підвищення рівня наукової 

діяльності, використовуючи сучасні форми, методи та засоби.  

3. Забезпечити динаміку подальшого наукового зростання та підвищення рівня 

кадрового складу кафедр шляхом прискорення підготовки та захисту докторських і 

кандидатських дисертацій з відповідних спеціальностей. 

4. Вдосконалити систему застосування інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема шляхом створення кафедральних та персональних сайтів викладачів для 

використання їх як сучасного джерела комунікації між професорсько-викладацьким 

складом кафедр і студентами. 

 

 

 

Голова комісії  

д. психол. н., професор                                                                           О. В. Камінська 

 

Доповідь представлено на засіданні вченої ради РДГУ 27.06.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


