
 ВИТЯГ З  ПРОТОКОЛУ № 6
 засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від     26 червня  2019  р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -  40 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Звіт декана  історико-соціологічного факультету доцента  Шеретюка В.М.
«Про  забезпечення якісної підготовки фахівців на історико-соціологічному
факультеті».
Доповідає доцент  Шеретюк В.М.., декан  історико-соціологічного 
факультету.
Співдоповідач професор Камінська О.В., голова комісії.

2.Звіти  директорів  структурних  підрозділів  РДГУ   про  поліпшення
навчально-виховного  процесу  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про
вищу освіту».
Доповідають: 
Бабак В.П., директор Дубенського  педагогічного коледжу;
Горкуненко П.П., директор Сарненського педагогічного коледжу;
Волошина О.Г., директор  Дубенського коледжу культури та мистецтв  
РДГУ.

3. Різне. 
   Конкурсне обрання на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 
працівників РДГУ.

І.СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт  декана   історико-соціологічного  факультету  доцента   Шеретюка
В.М.  «Про   забезпечення  якісної  підготовки  фахівців  на  історико-
соціологічному факультеті». 
Звіт додається.
1.2. Доповідь  професора Камінської О.В. , голови комісії «Про  забезпечення
якісної підготовки фахівців на історико-соціологічному факультеті.
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
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    Заслухавши  та  обговоривши  звіт  декана   історико-соціологічного
факультету доцента  Шеретюка В.М. «Про  забезпечення якісної підготовки
фахівців  на  історико-соціологічному  факультеті»  та  доповідь   професора
Камінської О.В. , голови комісії з окресленого питання  Вчена рада відзначає,
що колектив факультету цілеспрямовано працював над реалізацією завдань
щодо  якісної  фахової  підготовки  студентів  відповідно  до  професійних
стандартів. 
    Активно використовуються інформаційні технології та новітні методики
навчання,  мультимедійні  засоби,  Інтернет  ресурс  навчальні  фільми,  що
сприяє оволодінню професійними та соціальними знаннями і навичками.
   Удосконалюється  наукова  діяльність  шляхом  розширення  тематичного
спектру  наукових  конференцій  регіонального,  всеукраїнського  та
міжнародного рівня із залученням студентства.
   Водночас  для  ефективної  підготовки  фахівців  необхідно  продовжити
підготовку  докторів  наук,  удосконалювати  технології  навчання  з
використанням  с4часних  джерел  комунікації,  збільшувати  контингент
студентів.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт декана  історико-соціологічного факультету доцента  Шеретюка В.М.
«Про  забезпечення якісної підготовки фахівців на історико-соціологічному
факультеті»  та  доповідь   професора  Камінської  О.В.  ,  голови  комісії  з
окресленого питання   взяти до відома. Роботу деканату і  кафедр вважати
задовільною.
2.  Забезпечити  динаміку  подальшого  наукового  зростання  та  підвищення
кваліфікації  кадрового  складу  кафедр  шляхом  підготовки  докторських
дисертацій.
Постійно                           Деканат, кафедри.
3.Продовжувати впроваджувати інформаційні технології навчання, створити 
кафедральні та персональні сайти викладачів з метою осучаснення 
комунікації між викладачами і студентами.
Постійно                            Деканат, кафедри.
4. Оновити матеріальну базу факультету шляхом забезпечення навчально-
методичних центрів сучасними мультимедійними засобами навчання.
Постійно                           Деканат , кафедри.
   Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора Петрівського 
Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

Результати голосування:
За – 40 чол.

Проти – немає
Утримались – немає.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.  Звіти  директорів  структурних  підрозділів  РДГУ   про  поліпшення
навчально-виховного  процесу  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про
вищу освіту»:
- Бабака В.П., директора Дубенського  педагогічного коледжу;
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- Горкуненка П.П., директора Сарненського педагогічного коледжу;
- Волошиної О.Г., директора  Дубенського коледжу культури та мистецтв  
РДГУ.
УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та  обговоривши звіти  директорів  структурних підрозділів
РДГУ  про поліпшення навчально-виховного процесу відповідно до вимог
Закону України «Про вищу освіту»:
- Бабака В.П., директора Дубенського  педагогічного коледжу; 
- Горкуненка П.П., директора Сарненського педагогічного коледжу;
-  Волошиної  О.Г.,  директора  Дубенського коледжу культури та мистецтв
РДГУ, вчена рада відзначає, що навчально-виховний процес у структурних
підрозділах  університету  здійснюється  у  відповідності  до  чинного
законодавства,  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  і  забезпечує  освітнє
середовище, враховуючи досвіт вітчизняної практики підготовки фахівців у
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, науково-методичні напрацювання університету.
Вчена рада ухвалює:

1. Звіти директорів структурних підрозділів РДГУ взяти до відома. 
Роботу вважати задовільною.

2. Розглянути питання щодо вироблення в структурі університету та 
обласної ради схеми спів засновництва щодо гарантій державного 
(загальна середня освіта) та регіонального (професійна підготовка) 
фінансування підготовки фахівців.

Серпень 2019 р.                      ректорат
      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора 
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1. Професора Петрівського Я.Б.,  проректора з навчально-виховної роботи
про  перенесення  конкурсного  обрання  претендентів  Бордюка  М.А.  та
Віднічука М.А. на посаду директора Інституту післядипломної освіти.
УХВАЛИЛИ:
    У зв’язу  із  недостатньою кількістю студентів  на  даний час  перенести
конкурсне  обрання  претендентів  на  посаду  директора  Інституту
післядипломної освіти після проведеної  вступної кампанії 2019 року.

3.2.  Голову  конкурсної  комісії  професора  Павелкіаа  Р.В.  щодо  участі  в
конкурсі  доктора  педагогічних  наук   професора  Войтовича  С.С.   на
заміщення  вакантної  посади  завідувача  кафедри  інформаційно-
комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.   
     На  основі  вивченого  конкурсною  комісією  університету  пакету
документів, поданих на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про
вищу освіту», Положенням «про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ»  та
рекомендаціями конкурсної комісії
УХВАЛИЛИ:
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    На підставі результатів таємного голосування  вважати обраним  на посаду
та  рекомендувати  ректору  університету  укласти  з   Войтовичем  С.  С.
строковий  трудовий  договір  (контракт)  на  заміщення  вакантної  посади
завідувача   кафедри  інформаційно-комунікаційних технологій та методики
викладання  інформатики.    з  визначеною  часткою  ставки  по  посаді  у
відповідності  до щорічного розподілу кафедрою річного навантаження з  1
вересня 2019 року терміном на 5 років.

3.3.  Голову  конкурсної  комісії  професора  Павелківа  Р.В.  щодо  участі  в
конкурсі   кандидата  педагогічних   наук,  професора  Виткалова  В.Г.  на
заміщення  вакантної  посади  завідувача  кафедри    культурології  та
музеєзнавства.
     На  основі  вивченого  конкурсною  комісією  університету  пакету
документів, поданих на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про
вищу освіту», Положенням «про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ»  та
рекомендаціями конкурсної комісії

УХВАЛИЛИ:
    На підставі результатів таємного голосування вважати обраним  на посаду
та  рекомендувати  ректору  університету  укласти  з    Виткаловим  В.Г.
строковий  трудовий  договір  (контракт)  на  заміщення  вакантної  посади
завідувача   кафедри   культурології та музеєзнавства з визначеною часткою
ставки по посаді у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного
навантаження з 1 вересня 2018 року терміном на 5 років..

3.4.  Голову  конкурсної  комісії  професора  Павелкіаа  Р.В.  щодо  участі  в
конкурсі доктора  педагогічних наук, професора Лісової С.В.  на заміщення
вакантної посади завідувача кафедри  теорії і методики професійної освіти.
     На  основі  вивченого  конкурсною  комісією  університету  пакету
документів, поданих на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про
вищу освіту», Положенням «про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ»  та
рекомендаціями конкурсної комісії
УХВАЛИЛИ:
    На підставі результатів таємного голосування  вважати обраною  на посаду
та рекомендувати ректору університету укласти з   Лісовою С.В. строковий
трудовий  договір  (контракт)  на  заміщення  вакантної  посади  завідувача
кафедри   теорії і методики професійної освіти  з визначеною часткою ставки
по  посаді  у  відповідності  до  щорічного  розподілу  кафедрою  річного
навантаження з 1 вересня 2019 року терміном на 5 років.

3.5.Голову  конкурсної  комісії  професора  Павелківа  Р.В.  щодо  участі  в
конкурсі доктора  педагогічних наук, професора Петренко О.Б.  на заміщення
вакантної посади завідувача кафедри теорії і методики виховання.  
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     На  основі  вивченого  конкурсною  комісією  університету  пакету
документів, поданих на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про
вищу освіту», Положенням «про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ»  та
рекомендаціями конкурсної комісії
УХВАЛИЛИ:
    На підставі результатів таємного голосування  вважати обраним  на посаду
та рекомендувати ректору університету укласти з   Петренко О.Б. строковий
трудовий  договір  (контракт)  на  заміщення  вакантної  посади  завідувача
кафедри  теорії і методики виховання з визначеною часткою ставки по посаді
у відповідності до щорічного розподілу кафедрою річного навантаження з 1
вересня 2019 року терміном на 5 років.

3.6.  Голову  конкурсної  комісії  професора  Павелківа  Р.В.  щодо  участі  в
конкурсі    професора   Мельничука  С.Ф.  на  заміщення  вакантної  посади
завідувача кафедри  народних інструментів.
     На  основі  вивченого  конкурсною  комісією  університету  пакету
документів, поданих на конкурсний відбір, керуючись Законом України «Про
вищу освіту», Положенням «про порядок проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  науково-педагогічних  працівників  в  РДГУ»  та
рекомендаціями конкурсної комісії
УХВАЛИЛИ:
    На підставі результатів таємного голосування вважати обраним  на посаду
та  рекомендувати  ректору  університету  укласти  з  Мельничуком  С.Ф.
строковий  трудовий  договір  (контракт)  на  заміщення  вакантної  посади
завідувача   кафедри  народних інструментів з визначеною часткою ставки по
посаді  у  відповідності  до  щорічного  розподілу  кафедрою  річного
навантаження з 1 вересня 2019 року терміном на 5 років.

3.7.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
перейменування історико-соціологічного факультету.
УХВАЛИЛИ:
   У зв’язку з необхідністю приведення у відповідність назви факультету до
наявних на факультеті спеціальностей перейменувати історико-соціологічний
факультет на «Факультет історії, політології та міжнародних відносин».

Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої Ради                         професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                              доцент Терешко
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