
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 25 січня  2018 року   

 

Всього членів вченої ради    - 46 чол. 

Присутніх                               - 38 чол. 

 

Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М. 

Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В. 

                          

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт  декана факультету  іноземної філології професора Ніколайчук Г.І. 

«Про підвищення ефективності та зростання якості фахової підготовки 

студентів факультету іноземної філології». 

Доповідає професор Ніколайчук Г.І., декан факультету іноземної філології. 

Співдоповідач доцент Шульжук Н.В., голова комісії. 

 

2. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт  декана факультету  іноземної філології професора Ніколайчук Г.І. 

«Про підвищення ефективності та зростання якості фахової підготовки 

студентів факультету іноземної філології». 

Звіт додається. 

1.2. Доповідь доцента Шульжук Н.В., голови комісії «Про підвищення 

ефективності та зростання якості  фахової підготовки студентів факультету 

іноземної філології». 

Доповідь додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету  іноземної філології 

професора Ніколайчук Г.І. «Про підвищення ефективності та зростання якості 

фахової підготовки студентів факультету іноземної філології» та доповідь 

доцента Шульжук Н.В., голови комісії з окресленого питання Вчена рада 

відзначає, що деканат і кафедри факультету іноземної філології спрямовують 

свої зусилля на підготовку фахівців на рівні європейських кваліфікаційних 

вимог, впровадження інновацій,  вишукує ефективні методи і засоби навчання. 

На факультеті кафедри мають високий якісний склад викладачів, належне 

навчально-методичне забезпечення навчального процесу, що відповідає 

стандартам сучасної освіти. Студенти проходять підготовку в країнах 

Євросоюзу, приймають активну участь у різних проектах.. Укладаються угоди, 

поглиблюється співпраця з Німеччиною, Францією, Польщею тощо. 

Залучаються професори до читання лекцій. 



Разом з тим, необхідно  поліпшувати матеріальну базу кафедр, більш 

ширше впроваджувати міжнародне співробітництво. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт декана факультету іноземної філології професора Ніколайчук Г.І. «Про 

підвищення ефективності та зростання якості  фахової підготовки студентів 

факультету іноземної філології» та доповідь доцента Шульжук Н.В., голови 

комісії з окресленого питання взяти до відома. 

Роботу факультету з даного питання вважаю задовільною. 

 

2. Удосконалити застосування інформаційно-комунікаційних технологій, з 

метою створення кафедральних та персональних сайтів викладачів для 

використання їх як сучасного джерела комунікації між  викладацьким складом 

кафедр і студентами. 

 

Постійно                                            деканат, кафедри. 

 

3. Продовжити  роботу з удосконалення якісної підготовки фахівців  

Постійно                                         деканат, кафедри. 

 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора Петрівського 

Я.Б., проректора з навчальної роботи. 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

2.1.Професора Павелківа Р.В., першого проректора про  внесення змін до 

Положення  про порядок  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників в РДГУ. 

УХВАЛИЛИ: 

На підставі змін  до ч. І ст. 43 Закону України «Про вищу освіту» внести 

зміни до п.5.8.  (розділ 5) Положення  про порядок  проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників в РДГУ: 

1. Керівник факультету обирається Вченою радою факультету більшістю 

голосів від її складу з урахуванням пропозицій трудового колективу 

факультету. 

Ректор університету призначає керівника факультету (декана, директора 

Інституту) терміном на п’ять років та укладає з ним відповідний контракт. 

Ректор університету має право обґрунтовано відмовити у призначені на 

посаду  та укладені контракту. 

Вчена рада факультету має право двома третинами голосів від свого 

складу підтвердити попереднє рішення, після чого ректор зобов’язаний 

протягом 10 робочих днів призначити відповідну особу на посаду та 

укласти з нею відповідний контракт. 

Декан факультету, директор Інституту здійснює свої повноваження на 

постійній основі. 



2. Передати повноваження Вченим радам факультетів питання конкурсного 

обрання на заміщення вакантних посад доцентів кафедр. 

 

2.2. Професора Пелеха Ю.В. про затвердження документів про освіту 

іноземних громадян у Рівненському державному гуманітарному університеті.   

 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до ст. 36 п.14 Закону України «Про вищу освіту» затвердити  

документи про освіту у Рівненському державному гуманітарному університеті 

таких іноземних громадян: 

Гахрамагнова Гюнель Рауф, Ахмедова Ульфат Аваз Кизи, Арікан Дженгіз, 

Чіпа Аюн М Абдел, Шаббаік Абдулсалам Аль Тагамі Аль Шаріф, Алмагхзазі 

Хешам Омар І, Тевзадзе Ніно, Мамедалізаде Орхан, Бен Мансур Хамза Абдала 

Абделі, Баркха Хамза Хусейн А. 

 

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 
 

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М. 

 

 

Вчений секретар                              доцент Терешко 

 

 

 


