
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4
 засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від        25 квітня  2019 р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -   36 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Учений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки «Про роботу

наукової бібліотеки РДГУ та перспективи її розвитку».
Доповідає доцент Грипич С.Н., директор наукової бібліотеки РДГУ.

2. Звіт декана факультету української філології доцента Кравця Д.В. «Про
освітню діяльність факультету відповідно до чинного законодавства».

Доповідає доцент  Кравець Д.В., декан факультету української філології.

3. Різне.

І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт доцента Грипич С.Н., директора наукової бібліотеки «Про роботу
наукової бібліотеки РДГУ та перспективи її розвитку».
Додається.

УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та обговоривши звіт  директора  наукової  бібліотеки РДГУ
доцента  Грипич  С.Н.  «Про   роботу  наукової  бібліотеки  РДГУ  та
п5ерспективи  її  розвитку»,  Вчена  рада  відзначає,  що  наукова  бібліотека
активно  розвивається  як  сучасний  освітній,  науковий,  інформаційний  та
культурно-просвітницький структурний підрозділ університету. 
     Продовжується формування інформаційної ресурсної бази на традиційних
та електронних носіях.  Постійно здійснюється контроль за якісним станом
інформаційного забезпечення навчальних дисциплін кафедр та аспірантури.
Надається  широкий  спектр  послуг  користувачам.  Важливою  функцією  є
всебічне сприяння самостійній роботі студентів і викладачів у їх освітній та
науковій діяльності. 
    Наукова бібліотека активно інтегрується у світовий інформаційний
простір. Багато зусиль докладає до організації Інституційного  репозитарію
РДГУ,  формуючи  фонд  електронних  видань  та  публікацій  науковців
університету.  Ефективною  є  діяльність  в  напрямку  реалізації  наукових
проектів «Історія РДГУ», «Україніка наукова» та ін.. На підтримку виховної



діяльності університету спрямовані культурно-просвітницькі заходи наукової
бібліотеки. Постійно впроваджуються нові форми і методи роботи, новітні
інформаційні технології та інноваційні послуги.
     Разом з  тим,  потрібно  відмітити,  що виконання  функцій  та  завдань,
покладених  на  наукову  бібліотеку,  вже  давно  вимагають  значного
поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення,  зокрема  додаткового
технічного і комп’ютерного оснащення, обов’язкового проведення локальної
комп’ютерної мережі між структурними підрозділами наукової бібліотеки та
університету.  Також для роботи з формування Інституційного репозитарію
РДГУ  необхідно  новітнє  комп’ютерне  оснащення  та  відповідні  технічні
засоби.
Вчена рада ухвалює:
1.Звіт  доцента  Грипич  С.Н.,  директора  наукової  бібліотеки  «Про  роботу
наукової бібліотеки РДГУ та перспективи її розвитку» взяти до уваги.

Роботу наукової бібліотеки вважати задовільною.
 2. Провести локальну комп’ютерну мережу між структурними підрозділами
наукової  бібліотеки,  які  розташовані  у  різних  навчальних  корпусах   та
розширити зону WІ - FІ.
     До 01.01.2020 р.               Відділ інформаційних та мережевих технологій.

3. Забезпечити  наукову бібліотеку необхідною комп’ютерною технікою
та іншим технічним оснащенням для організації роботи Інституційного
депозитарію РДГУ.

Постійно             професор Дейнега О.В., відділ інформаційних та мережевих
технологій.

4. Налагодити  технічне  функціонування  Інституційного  депозитарію
РДГУ.

Постійно             професор Дейнега О.В., відділ інформаційних та мережевих
технологій.

Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчально-виховної роботи РДГУ професора Петрівського Я.Б.

  

Результати голосування:
За – 36 чол.;

Проти – немає;
Утримались – немає.

ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Звіт декана факультету української філології доцента Кравця Д.В. «Про
освітню  діяльність  факультету  відповідно  до  чинного  законодавства».
Додається.
2.2.  Доповідь  професора  Сіранчук  Н.М.,  голови  комісії   «Про  освітню
діяльність  факультету  української  філології   відповідно  до  чинного
законодавства». Додається.
.
УХВАЛИЛИ:



       Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету української філології
доцента  Кравця  Д.В.  «Про  освітню  діяльність  факультету  відповідно  до
чинного законодавства» та доповідь голови комісії професора Сіранчук Н.М.
вчена  рада  відзначає,  що деканат,  кафедри здійснюють  відповідну  роботу
щодо підвищення рівня  якісної  підготовки  фахівців,  показників  кадрового
складу кафедр, організації науково-дослідної роботи, навчально-методичного
забезпечення дисциплін, застосування інноваційних технологій в освітньому
процесі  відповідно до чинного законодавства.  .  Велика увага приділяється
працевлаштуванню  випускників,  матеріально-технічному  забезпеченню
освітнього  процесу,  належних  показників  якості  підготовки  фахівців.,
працевлаштування, матеріально-технічного забезпечення.
    Кадровий  ценз  кафедр  становить  100%.  При  кафедрах  функціонує
аспірантура за спеціальністю 035 – «Філологія».

     Разом  з  тим,  варто  посилити  профорієнтаційні  заходи  з  метою
збільшення  контингенту  студентів,  осучаснити  форми  і  методи
профорієнтаційної роботи з метою залучення  на навчання здібної молоді.

УХВАЛИЛИ:
1. Звіт декана факультету української філології доцента Кравця Д.В. «Про

освітню діяльність факультету відповідно до чинного законодавства»и
та  доповідь  професора  Сіранчук  Н.М.,  голови  комісії   «Про  освітню
діяльність  факультету  української  філології   відповідно  до  чинного
законодавства» взяти до відома.   Роботу факультету з даного питання
вважати задовільною.

2. З метою успішного виконання ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності  інтенсифікувати  підготовку  на  друк  наукових  матеріалів  у
періодичних  виданнях,  які  включені  до  науко  метричних  баз,
рекомендованих МОН України.

Постійно                                                 деканат, кафедри.
3. Осучаснити  форми  і  методи  профорієнтаційної  роботи  з  метою

залучення  на навчання здібної молоді.
Постійно                                                 деканат, кафедри.
4.  Надати  у  розпорядження  факультету  309  аудиторію  із  сучасним
обладнанням.

До 01.09.2019 р.                                  ректорат.
4. Посилити  роботу  кафедр  щодо  підготовки  студентів  до  участі  в

предметних олімпіадах, наукових конкурсах та конференціях.
     Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1. Заяву доцента Портухай  О.І.  про присвоєння вченого звання доцента
кафедри екології, географії та туризму.
УХВАЛИЛИ:



   1.Результати таємного голосування затвердити.
   2. Порушити клопотання перед МОН України щодо присвоєння   Портухай
О.І. вченого звання доцента кафедри екології, географії та туризму.

3.2. Заяву професора Лисиці А.В. про присвоєння вченого звання  професора
кафедри екології, географії та туризму.
УХВАЛИЛИ:
   1.Результати таємного голосування затвердити.
   2. Порушити клопотання перед МОН України щодо присвоєння   Лисиці
А.В. вченого звання  професора кафедри екології, географії та туризму.

3.3. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ  про  затвердження
Положення  про  посаду  радників  ректора   у  Рівненському  державному
гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
     Затвердити  Положення  про  посаду  радників  ректора  у  Рівненському
державному  гуманітарному  університеті,  розроблене  юридичним  відділом
відповідно до ст. 34 Закону України «Про вищу освіту», Положень чинного
законодавства про вищу освіту та  Статуту РДГУ..

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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