
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1
засідання вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від 31 січня 2019 року.

           Всього членів вченої ради                        46 чол.
           Присутніх                                                   39 чол.

Голова вченої ради                           професор Постоловський Р.М.
          Учений секретар                               доцент  Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт  декана  художньо-педагогічного  факультету  про  організацію

науково-педагогічної,  навчальної  та  виховної  роботи  відповідно  до
сучасних вимог.
Доповідає  доцент  Дзюбишина  Н.Б.,  декан  художньо-педагогічного
факультету.

2. Різне.
 

І. СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт  доцента  Дзюбишиної  Н.Б.,  декана  художньо-педагогічного
факультету про організацію науково-педагогічної, навчальної та виховної
роботи відповідно до сучасних вимог.
Звіт додається.
1.2.  Доповідь  професора  Сойчук  Р.Л.  голови  комісії  «Про  організацію
науково-педагогічної,  навчальної  та  виховної  роботи  художньо-
педагогічним факультетом відповідно до сучасних вимог».
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
      Заслухавши та обговоривши звіт доцента Дзюбишиної Н.Б., декана
художньо-педагогічного  факультету  про  організацію  науково-
педагогічної,  навчальної  та  виховної  роботи  відповідно  до  сучасних
вимог,  вчена  рада  зазначає,  що  протягом  року  деканат  і  кафедри
здійснювали належну роботу  щодо якісного складу кафедр,  організації
науково-дослідної, творчої діяльності,  створення навчально-методичного
забезпечення дисциплін згідно з сучасними вимогами.
    Освітній процес здійснюється відповідно до затверджених навчальних
планів  і  програм,  удосконалюється  методичне  забезпечення  дисциплін,
впроваджуються інновації, активізується науково-дослідна робота, зв’язки
і іншими вузами України та зарубіжжя, позитивна практика виставкової та
концертної діяльності кафедр.
     Здійснюється інтеграція у європейський  простір (Польща, Білорусь,
Молдова). 
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 Разом з  тим,   варто поліпшувати якісний склад  кафедр,  підвищувати
результативність  науково-дослідної  роботи  викладачів  і  студентів,
профорієнтацію,  оновлення  матеріально-технічної  бази  кафедр
факультету.
 Вчена рада ухвалює:
1. Звіт  доцента  Дзюбишиної  Н.Б.,  декана  художньо-педагогічного

факультету  «Про  організацію  науково-педагогічної,  навчальної  та
виховної  роботи  відповідно  до  сучасних  вимог»  взяти  до  відома.
Роботу деканату і кафедр вважати задовільною.

2. З  метою  поліпшення  якісного  складу  кафедр  сприяти  вступу  і
навчанню в аспірантурі, докторантурі, публікувати свої дослідження у
міжнародних виданнях, що входять до науко метричних баз даних.

Постійно                             Деканат, кафедри.
3.Працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення з
метою реалізації стандартів вищої освіти в систему підготовки фахівців.
Постійно                             НМР факультету, кафедри.
3. Забезпечити  реалізацію  програм  академічної  мобільності  студентів,

сприяти інтеграції мистецько-освітніх проектів у європейський простір.
Постійно                           Міжнародний відділ, деканат, кафедри.
4. Порушити   клопотання  щодо  можливості  модернізації  матеріально-

технічної  бази,  забезпечення  оргтехнікою,  матеріалами,  сценічними
костюмами.

Протягом н.р.                       Деканат ректорат, кафедри.
    Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчальної роботи професора Петрівського Я.Б.

ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ про  зміну

назви  кафедри  міжкультурної  комунікації  та  історії  світової
літератури факультету іноземної філології.

УХВАЛИЛИ:
    У  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  змінити  назву  кафедри
міжкультурної  комунікації  та  історії  світової  літератури  факультету
іноземної філології  на «Кафедра теорії та історії світової літератури».

2.2. Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
створення  освітньо-ресурсного  центру  РДГУ  на  базі  кафедри
педагогіки початкової освіти.

УХВАЛИЛИ:
       У зв’язку із функціонуванням на кафедрі науково-методичних центрів
(Міжнародний центр європейської освіти та Центр професійного розвитку
педагога  інклюзивної  освіти)  з  метою  інтеграції  функцій  і  діяльності
зазначених центрів, дозволити створити освітньо-ресурсний центр РДГУ
на базі кафедри педагогіки початкової освіти із збереженням прав, згідно
затверджених Положень.
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2.3. Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
здійснення  підготовки  іноземців  та  осіб  без  громадянства   за
спеціальностями факультету іноземної філології.

УХВАЛИЛИ:
     Дозволити  підготовку  іноземців  та  осіб  без  громадянства   за
спеціальностями факультетом  іноземної філології:
Ступінь «Бакалавр» -
1. Середня освіта (Мова і література (англійська), психологія);
- Середня освіта (Мова і література (німецька), психологія);
- Середня освіта (Мова і література (російська );
- Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша

– російська;
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

англійська;
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

німецька;
- Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша –

французька.
Ступінь «Магістр» -
- Середня освіта (Мова і література (англійська 
- Середня освіта (Мова і література (німецька),  
- Середня освіта (Мова і література (російська),  
- Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша

– російська;
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

англійська;
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша –

німецька.

2.4. Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
затвердження Положень наукового відділу університету

УХВАЛИЛИ:
     Затвердити наступні положення:
1. Положення про надання науковим і навчально-методичним виданням

грифа  Вченої  ради  Рівненського  державного  гуманітарного
університету.

2. Положення про академічну доброчесність у Рівненському державному
гуманітарному університеті.

3. Положення  про  міжкафедральний  науковий  семінар  Рівненського
державного гуманітарного університету.

4. Положення  про  відділ  аспірантури  і  докторантури  Рівненського
державного гуманітарного університету.
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2.5.Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного
університету у 2019 році.
УХВАЛИЛИ:
      Затвердити Положення про приймальну комісію Рівненського державного
гуманітарного університету у 2019 році.

2.6.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
затвердження   Правил  прийому  до  Рівненського  державного
гуманітарного університету у 2019 році.

УХВАЛИЛИ:
    Затвердити  Правила прийому до Рівненського державного гуманітарного
університету у 2019 році.

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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