
ПРОТОКОЛ № 1-19  

засідання Навчально-методичної ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 19.06. 2019 р. 

 

 Голова   – Войтович І.С., завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики 

Секретар – Вершинська О.Б., методист вищої категорії Центру якості освіти 

 

Присутні члени: - Павелків Р.В., перший проректор; 

Петрівський Я.Б., проректор з навчально-виховної роботи; 

Сойчук Р.Л., заступник голови НМР, завідувач кафедри 

педагогіки початкової освіти; 

Антонюк М.С., заступник декана факультету 

комп’ютерних наук, фізики, математики та 

технологій; 

Никон О.К., заступник директора Інституту мистецтв; 

Колосюк О.А. – начальник навчального відділу; 

Кусік Г.М. – заступник начальника навчального відділу; 

Байло О.А. – начальник навчально-методичного відділу з 

питань ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти. 

 

Порядок денний: 

 

1. Основні завдання Навчально-методичної ради Рівненського державного 

гуманітарного університету  

2. Затвердження “Порядку рекомендації та затвердження освітніх програм, 

навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, підручників, 

навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу Навчально-методичними комісіями факультетів / 

інститутів, Навчально-методичною радою  та Вченою радою РДГУ”. 

3. Формування Плану роботи Навчально-методичної ради Рівненського 

державного гуманітарного університету на 2019-2020 навч. рік. 

4. Про реалізацію “Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти”, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 19 вересня 2018 р. № 660-р. 

5. Різне. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80


1. СЛУХАЛИ: першого проректора проф. Павелківа Р.В. про основні 

завдання НМР РДГУ, відповідно до “Положення про Навчально-

методичну раду Рівненського державного гуманітарного університету” 

(Положення додається) 

      УХВАЛИЛИ: Реалізувати завдання ректорату щодо організації навчально-

методичної роботи в університеті згідно “Положення про Навчально-

методичну раду Рівненського державного гуманітарного 

університету” та чинних нормативних документів у сфері освіти. 

 

2. СЛУХАЛИ: проректора з навчально-виховної роботи РДГУ 

проф. Петрівського Я.Б. про Проект “Порядку розгляду та затвердження 

освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних 

дисциплін, підручників, навчальних посібників та іншого навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу Навчально-методичними 

комісіями, Навчально-методичною радою  та Вченою радою РДГУ” 

(Проект додається) 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити “Порядок розгляду та затвердження освітніх 

програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, 

підручників, навчальних посібників та іншого навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу Навчально-методичними комісіями 

факультетів / інститутів, Навчально-методичною радою  та Вченою 

радою РДГУ” 

 

3. СЛУХАЛИ: голову Навчально-методичної ради РДГУ проф. Войтовича 

І.С. про План роботи Навчально-методичної ради Рівненського 

державного гуманітарного університету на 2019-2020 навч. рік. (План 

додається) 

УХВАЛИЛИ: План роботи Навчально-методичної ради Рівненського 

державного гуманітарного університету на 2019-2020 навч. рік. 

затвердити з внесенням питань, що розглядатимуться Вченою радою 

РДГУ щодо якості підготовки здобувачів вищої освіти на факультетах. 

 

4. СЛУХАЛИ: голову Навчально-методичної ради РДГУ проф. Войтовича 

І.С. та члена НМР доц. Антонюка М.С. щодо особливостей реалізації 



Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в 

РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 1) З урахуванням потреб та побажань здобувачів вищої 

освіти, які працевлаштовані за спеціальністю, існуючим  розподілом 

тижневого навантаження в обсязі 16 год./тиждень- студенти другого 

освітнього рівня та 24 год./тиждень - студенти першого освітнього рівня, 

а також оптимальним використанням аудиторного фонду 

рекомендувати заступникам деканів з навчальної роботи визначити 

понеділок-середа як основні дні виконання аудиторного навантаження 

студентів 4-6 курсів Університету; середа-субота - основні дні 

виконання аудиторного навантаження студентів 1-3 курсів Університету 

(крім мистецький спеціальностей). 

2) Включити дане питання до  порядку денного наради із заступниками 

деканів з навчальної роботи щодо організації освітнього процесу у 2019-

2020 навч. році. 

5.  СЛУХАЛИ голову Навчально-методичної ради РДГУ проф. Войтовича І.С. 

про про рекомендацію до затвердження на Вченій раді РДГУ: 

-  навчально-методичного посібника з англійської мови для студентів 

психолого-природничого факультету “English for Physical Rehabilitation”, 

укладеного викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк 

Л.В., Даніловою Н.Р, Трофімчук В.М.;  

-  навчально-методичного посібника з англійської мови для студентів-біологів 

психолого-природничого факультету “English for Biologists”, укладеного 

викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк Л.В., 

Даніловою Н.Р.;  

-   навчально-методичного посібника “English for Pedagogues: англійська  мова 

для студентів педагогічного факультету, спеціальностей: 012 “Дошкільна 

освіта”,  013 “Початкова освіта”, освітнього ступеню: бакалавр”, 

укладеного викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк 

Л.В., Даніловою Н.Р.; 

-   навчально-методичного посібника з англійської мова «The World of Music» 

для студентів музичних спеціальностей, укладеного викладачами кафедри 

іноземних мов Мороз Л.В., Ясногурська Л.М., Ковалюк В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до затвердження на Вченій Раді РДГУ 

- навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів психолого-

природничого факультету “English for Physical Rehabilitation”, укладеного 

викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк Л.В., 

Даніловою Н.Р, Трофімчук В.М.;  



-    навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів-біологів 

психолого-природничого факультету “English for Biologists”, укладеного 

викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк Л.В., 

Даніловою Н.Р.;  

-  навчально-методичний посібник “English for Pedagogues: англійська  мова 

для студентів педагогічного факультету, спеціальностей: 012 “Дошкільна 

освіта”,  013 “Початкова освіта”, освітнього ступеню: бакалавр”, укладеного 

викладачами кафедри іноземних мов Романюк С.К., Денисюк Л.В., 

Даніловою Н.Р.; 

-  навчально-методичний посібник з англійської мова «The World of Music» для 

студентів музичних спеціальностей, укладеного викладачами кафедри 

іноземних мов Мороз Л.В., Ясногурська Л.М., Ковалюк В.В. 

 

 

 

Голова НМР                                                           проф.  Войтович І.С. 

 

Секретар                                                                  Вершинська О.Б. 


