
 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 9 

розширеного засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 31 серпня 2017 р. 

 

Всього членів вченої ради  - 46 чол. 

Присутніх   -  чол. 

Присутніх членів трудового колективу – 256 чол. 

  

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар - доцент Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1.  Пріоритетні напрямки розвитку університету на 2017-2018 навчальний 

рік. 

Доповідає  професор Постоловський Р.М., ректор РДГУ.  

  

 2. Підсумки вступної кампанії  до РДГУ у 2017 році. 

 Доповідає доцент Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної 

комісії РДГУ. 

  

3.Затвердження Плану роботи Рівненського державного гуманітарного 

університету  на 2017-2018 н. р.  

 Доповідає професор  Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

4. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

 1.1.Доповідь ректора Рівненського державного гуманітарного університету 

проф. Постоловського Р.М. “Пріоритетні напрямки розвитку університету на 

2017-2018 навчальний рік».  

Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Рівненського державного 

гуманітарного університету проф. Постоловського Р.М. “Пріоритетні 

напрямки розвитку університету на 2017-2018 навчальний рік» Вчена рада 

відзначає, що основним завданням колективу університету було 

забезпечення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових 

кадрів для освітньої системи України відповідно до законодавчих та 

нормативних документів Міністерства освіти України 

   Ректорат спрямовував діяльність структурних підрозділів на виконання 

«Закону України про вищу освіту», наказів та рішень Міністерства освіти і 



науки України щодо сучасного реформування та модернізації освітньої 

галузі.. 

 Протягом минулого навчального року значна увага приділялась 

запровадженню у навчальний процес новітніх вітчизняних, європейських та 

світових педагогічних технологій навчання. Проводились різноманітні 

заходи щодо  особливостей впровадження новітніх технологій інтерактивних 

методів навчання та форм реалізації навчального процесу. З метою аналізу 

стану освітнього процесу на факультетах і кафедрах, виявлення та подолання 

недоліків та упущень значна увага приділялась функціонуванню системи 

моніторингу надання освітніх послуг в РДГУ. 

Вчена рада ухвалює: 

1. Звіт ректора РДГУ проф. Постоловського Р.М. схвалити. 

Роботу ректора РДГУ з даного питання вважати задовільною. 

2 У 2017-2018 н.р. спрямовувати зусилля колективу на подальший 

розвиток та підвищення якості підготовки фахівців для освітньої галузі, 

здійснення факультетами та кафедрами освітньої діяльності із урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку національної та європейської освіти, 

підвищення якості наукових досліджень, поліпшувати інформатизацію та 

комп’ютеризацію навчального процесу, зміцнювати матеріально-технічну 

базу кафедр, лабораторій, аудиторного фонду університету. 

2017-2018 н.р.  Ректорат, деканати, кафедри 

 Контроль за виконанням даної ухвали покласти на ректора 

університету проф. Постоловського Р.М.  

   Результати голосування: 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1. Інформацію доцента Джеджери К.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії РДГУ «Підсумки вступної кампанії  до РДГУ у 2017 

році». Інформація додається. 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Заслухавши та обговоривши інформацію доцента Джеджери К.В., 

відповідального секретаря приймальної комісії РДГУ «Підсумки вступної 

кампанії  до РДГУ у 2017 році» Вчена рада відзначає, що ректоратом, 

деканатами, фаховими кафедрами та членами приймальної комісії здійснена 

належна робота щодо організації вступної кампанії до університету за 

державним замовленням, на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Вчена рада ухвалює:   

 1. Інформацію доцента Джеджери К.В., відповідального секретаря. 

приймальної комісії РДГУ «Підсумки вступної кампанії  до РДГУ у 2017 

році» взяти до відома. 

   

2. З метою  проведення успішної вступної кампанії у 2018 році та 

враховуючи рекомендації МОН України щодо проведення вступної кампанії 



у 2017 році приймальній комісії з участю деканатів, завідувачів випускових 

кафедр розробити план організаційних заходів з проведення інформаційно-

роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи у 2017-2018 н.р.  

2017-2018 н.р.   деканати, завідувачі кафедр, приймальна комісія.  

  Контроль за виконанням даної ухвали покласти на  професора Павелківа 

Р.В., першого проректора, заступника голови приймальної комісії. 

 

1. Інформацію заступника голови приймальної комісії проф. Павелківа Р.В. 

«Про підсумки вступної кампанії  до РДГУ у 2016 році» взяти до відома. 

 Вчена рада РДГУ відзначає, що деканатами, фаховими кафедрами та 

членами приймальної комісії здійснена належна робота щодо організації 

вступу до університету за державним замовленням та на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб.   

2.  Деканам факультетів, зав. фаховими кафедрами, враховуючи рекомендації 

МОН України щодо проведення вступної кампанії у 2016 році підготувати 

план організаційних заходів з проведення інформаційно-роз»яснювальної та 

профорієнтаційної роботи у 2016-2017 н.р.  

2016-2017 н.р.   деканати, завідувачі кафедр, приймальна комісія.  

  Контроль за виконанням даної ухвали покласти на  професора Павелківа 

Р.В., першого проректора, заступника голови приймальної комісії РДГУ. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

  3.1. Проф.  Павлківа Р.В., першого  проректора РДГУ про затвердження 

плану роботи РДГУ на 2017– 2018 н. р. 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію професора Павелківа Р.В., першого проректора  про 

затвердження плану роботи РДГУ на 2017– 2018 н. р. взяти до відома. 

 План роботи Рівненського державного гуманітарного університету на 

2017-2018 н.р. затвердити.  

   Контроль за реалізацією плану роботи на 2017-2018 н.р. покласти на 

професора Павелківа Р.В., першого проректора Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

    Результати голосування: 

 

IV.СЛУХАЛИ 

4.1. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчальної роботи РДГУ 

про економне використання енергоресурсів під час опалювального сезону 

у 2017-2018 н.р. та забезпечення виконання навчальних планів у повному 

обсязі та затвердити заходи щодо організації навчального процесу. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити заходи щодо організації навчального процесу: 

- внести зміни до графіків навчального процесу денної форми навчання, 

передбачивши ущільнення розкладу аудиторних занять за рахунок 

проведення додаткових занять та встановлення шестиденного робочого 

тижня, закінчення теоретичного навчання в І семестрі до 14.12.2017 



року при двотижневій сесії; при однотижневій сесії – закінчення 

екзаменаційної сесії до 28.12.2017 р. Канікули встановити з 29.12.21017 

року по 25.01.2018 року; 

- за наявності виробничої необхідності рішенням ради факультету 

здійснити перенесення навчальних дисциплін з одного семестру в 

інший в межах навчального року; 

- запровадити на початку ІІ семестру згідно навчальних планів до 

01.03.2018 року елементи дистанційного навчання із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій при опрацювання 

теоретичного матеріалу, виконанні практичних, лабораторних занять, 

курсових робіт та ін..; 

- скорочення термінів екзаменаційних сесій допускається за рахунок 

винесення 1-2 екзаменів на дострокову здачу з обов’язковим поданням 

службової записки декана за погодженням з викладачем та 

студентською групою; 

- проректору з навчально-практичної та адміністративно-господарської 

роботи Гавришу В.С., директору студмістечка Бабак В.М. на період з 

29.12.2017 року по 01.03.2018 р. розробити та забезпечити виконання 

заходів по економічному використанню енергоресурсів у всіх корпусах 

та гуртожитках університету. 

Контроль за виконанням ухвали покласти на професора Петрівського Я.Б., 

проректора з навчальної роботи РДГУ. 

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

Голова Вченої ради РДГУ    професор Постоловський Р.М. 

 

 

Вчений секретар   доцент Терешко Л.В. 

  

 

 


