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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6  

засідання вченої ради 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 25 червня  2020 року. 

                 

                Всього членів вченої ради  -    44 чол. 

                Присутніх                             -    30 чол. в  режимі онлайн. 

                Голова вченої ради                           професор Постоловський Р.М. 

                Учений секретар                               доцент  Терешко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт декана факультету математики  та інформатики доцента 

Шахрайчука М.І. за 2019-2020 н.р. 

Доповідає доцент Шахрайчук М.І., декан факультету математики,  та 

інформатики 

Співдоповідач професор Панчук І.І., голова комісії. 

2. Звіт директора Дубенського коледжу культури і мистецтв Волошиної 

О.Г. про роботу у 2019-2020 н.р. 

Доповідає Волошина О.Г., директор Дубенського коледжу культури і 

мистецтв. 

3. Різне. 

 

І.СЛУХАЛИ: 

1.1. Звіт декана факультету математики та інформатики доцента Шахрайчука 

М.І. за 2019-2020 н.р. Звіт додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1.1.Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ. 

Нам приємно сьогодні слухати про здобутки кафедр та деканату 

факультету математики та інформатики  під керівництвом досвідченого 

декана Шахрайчука М.І. На факультеті проводиться велика 

організаційна і науково-педагогічна діяльність, існує узгоджена робота 

викладачів, толерантна атмосфера, професійність і авторитет в регіоні. 

Кафедри мають значний науковий потенціал професорсько-

викладацького складу (понад 75%), що є достатнім для здійснення 

якісної підготовки фахівців і провадження освітньої діяльності на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої 

освіти. Викладачі кафедр  періодично підвищують свою кваліфікацію, 

проходять стажування як у вітчизняних наукових центрах так і 

зарубіжних, але ще недостатньо. Факультет надає велику допомогу 

приймальній комісії в організації вступної кампанії, а також кафедрам 

університету. Кафедри створили хорошу навчально-методичну базу з 

дисциплін, які читаються. Однак, необхідно звернути більшу увагу на 

підготовку докторів наук, зміцнення матеріальної бази факультету, 
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шукати спонсорів і різні джерела фінансування, оскільки техніка 

ламається і застаріває, а для цього потрібні великі кошти. 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету математики та 

інформатики доцента М.І. Шахрайчука та довідку комісії з перевірки роботи 

факультету, Вчена рада відмічає, що деканат, кафедри факультету проводять 

належну роботу з організації навчально-виховного процесу з урахуванням 

сучасних досягнень математичних наук з реалізації якісного впровадження 

стандартів вищої освіти нового покоління, інформаційно-комунікаційних 

технологій, створення дієвої системи підготовки фахівців. 

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу 

спрямована на удосконалення розробки та впровадження новітніх технологій 

в навчальний процес факультету. Кафедри мають значний науковий потенціал 

професорсько-викладацького складу (понад 75%), що є достатнім для 

здійснення підготовки фахівців і проводження освітньої діяльності на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

Викладачі кафедр регулярно проходять стажування як у вітчизняних наукових 

центрах так і зарубіжних. Незважаючи на високі показники наукового 

потенціалу професорсько-викладацького складу, залишається низьким рівень 

професійної активності деяких науково-педагогічних працівників кафедр 

факультету.  

На Вченій раді факультету, науково-методичній раді і засіданнях кафедр 

постійно розглядаються питання поліпшення кадрового складу та 

вдосконалення науково-методичних комплексів дисциплін. Всі дисципліни, 

які читаються кафедрами забезпечені НМКД. 

Разом з тим потрібно відмітити, що факультет на даний момент має 

певні проблеми з підготовкою докторів наук, набором студентів на факультет, 

зокрема: 

 високий відсоток викладачів з науковими ступенями та званнями, але є 

викладачі з низьким рівнем професійної та наукової активності; 

 неможливість пройти стажування у провідних ЗВО через відсутність 

фінансування; 

 проблеми з ефективною організацією профорієнтаційної роботи серед 

випускників закладів загальної середньої освіти та коледжів; 

 відсутність стимулів для вступників на спеціальності «Прикладна 

математика» та «Комп’ютерні науки» через вилучення цих 

спеціальностей з переліку пріоритетних природничо-математичних та 

інженерно-технічних наук, а також стипендіального заохочення. 

Вчена рада ухвалює: 

1. Звіт декана факультету математики та інформатики доц. Шахрайчука 

М.І. прийняти до відома. Роботу деканату факультету і кафедр щодо 

реалізації якісного впровадження стандартів вищої освіти і створення 

дієвої системи підготовки фахівців вважати задовільною. 

2. Домогтися досягнення 100%-го рівня професійної та наукової 

активності професорського-викладацького складу кафедр факультету 
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відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою КМУ №1187 від 30.12.2015р. 

Постійно                                  Деканат, кафедри 

  

3. З метою належної організації освітнього процесу і дієвої реалізації 

якісного впровадження стандартів вищої освіти в плані підготовки 

фахівців деканату і кафедрам: 

- активізувати роботу з підготовки докторів наук на кафедрах 

факультету; 

Постійно                               Науковий відділ, деканат, завідувачі кафедр  

- ретельно проаналізувати стан організації профорієнтаційної роботи та 

розробити способи поліпшення її дієвості із залученням маркетологів 

факультету ДКМ; 

До 1 грудня 2020 р.                    Деканат, кафедри  

- постійно підвищувати кваліфікацію викладачів кафедри, в т. ч. шляхом 

міжнародних стажувань.; 

Науковий відділ, кафедри факультету  

4. Навчально-методичне забезпечення перевести у формат дистанційних 

курсів згідно положень змішаного навчання. 

5. Розширити бази практик, зокрема з урахуванням місць проживання 

студентів та перспектив віддаленої роботи студентів. 

6. Оновити матеріально-технічне забезпечення шляхом залучення 

спонсорських та грантових коштів. 

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з 

навчально-виховної роботи РДГУ проф. Я.Б. Петрівського. 

Результати голосування: 

За – 30 чол. 

Проти – немає; 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

2.1. Звіт про роботу педагогічного колективу Дубенського коледжу культури 

і мистецтв РДГУ у 2019-2020 н.р. Звіт додається. 

 

УХВАЛИЛИ: 

    Заслухавши та обговоривши звіт директора Волошиної О.Г. «Про роботу 

педагогічного колективу Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ у 

2019-2020 н.р.», Вчена рада  

 відзначає, що навчально-виховний процес у  Дубенському коледжі культури і 

мистецтв у 2019-2020 н.р. здійснювався у відповідності до чинного 

законодавства, Закону України  «Про вищу освіту» з врахуванням досвіду 

вітчизняного досвіду підготовки фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

науково-методичних напрацювань кафедр Інституту мистецтв РДГУ. 

Організація навчально-виховного процесу відбувалася згідно затверджених 

навчальних планів та освітніх програм, навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, змінювалась матеріальна база закладу. 

Вчена рада ухвалює: 
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1. Звіт директора  Волошиної О.Г. «Про роботу педагогічного колективу 

Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ у 2019-2020 н.р.» взяти 

до відома.  

2. Роботу вважати задовільною. 

      3. В умовах впровадження нового законодавства з фахової передвищої 

освіти Концепції розвитку педагогічної освіти та на виконання вимог Закону 

України «Про освіту» сконцентрувати зусилля колективу на пріоритетних 

завданнях з підвищення якості підготовки   фахівців, формування  фахових 

компетентностей  через впровадження сучасних освітніх технологій, кращого 

досвіду роботи; 

-  поліпшувати матеріальні умови, кадровий склад, впроваджувати систему 

заходів з підвищення фахової майстерності педагогічного колективу; 

 - проводити системну роботу з підвищення  кваліфікації викладацького 

складу, студентів, модернізувати матеріально-технічне забезпечення та 

впровадження новітніх технологій в умовах дистанційного навчання. 

      Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора Петрівського 

Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи. 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

 ІІІ. СЛУХАЛИ: 

3.1. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про проведення 

попередньої експертизи дисертації Вернюка Назара Віталійовича та 

затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Рівненського 

державного гуманітарного університету). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Призначити проведення попередньої експертизи дисертації 

Вернюка Назара Віталійовича на тему «Мотиваційно-образна 

парадигма народних псалмів» на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії галузі знань 03 – гуманітарні науки за 

спеціальністю 035 – Філологія на фаховому семінарі кафедри 

української літератури Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

2. З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення результатів  дисертації затвердити кандидатури 

рецензентів: 

- Деменчука Олега Володимировича, доктора філологічних наук, 

професора, завдувача кафедри романо-германської філології факультету 

іноземної філології Рівненського державного гуманітарного 

університету; 

- Шеретюк Руслану Миколаївну, доктора історичних наук, професора 

кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

Рівненського державного гуманітарного університету. 
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Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

3.2.  Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  

перед МОН України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради 

для захисту дисертації  Широких Анастасії Олегівни та затвердження 

кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

 1.Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо створення 

разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації  Широких 

Анастасії Олегівни на тему «Психологічні чинники  життєвого 

проектування в юнацькому віці» на здобуття ступеня доктора філософії з 

галузі знань 05 – Соціально-поведінкові науки за спеціальністю 053 – 

Психологія. 

1.  Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої 

вченої ради для захисту дисертації  Широких Анастасії Олегівни на 

тему «Психологічні чинники  життєвого проектування в юнацькому 

віці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – 

Соціально-поведінкові науки за спеціальністю 053 – Психологія. 

Головою спеціалізованої ради: 

Павелківа Віталія Романовича, доктора психологічних наук, професора 

кафедри загальної психології та психодіагностики, декана психолого-

природничого факультету. 

Опонентами спеціалізованої ради: 

-  Потимкіну Любов Віталіївну, доктора психологічних наук, 

професора, завідувача кафедри  авіаційної психології  факультету 

лінгвістики і соціальних комунікацій Національного авіаційного 

університету; 

- Балашова Едуарда Михайловича, кандидата психологічних наук, 

доцента кафедри психології  та педагогіки Національного університету 

«Острозька академія». 

 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.3. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про клопотання  

перед МОН України  щодо створення разової спеціалізованої вченої ради 

для захисту дисертації  Федорук Олесі михайлівни та затвердження 

кандидатур голови та опонентів. 

УХВАЛИЛИ: 

 1.Порушити клопотання клопотання  перед МОН України  щодо 

створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту  дисертації 
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Федорук Олесі Михайлівни на тему «Формування фахової компетентност  

майбутніх докуументознавців галузі електронного документообігу у 

професійній підготовці» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01- Освіта/Педагогіка за спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні 

науки. 

   

2. Затвердити кандидатури голови та опонентів разової спеціалізованої 

вченої ради для захисту дисертації Федорук Олесі Михайлівни   на тему 

«Формування фахової компетентності  майбутніх документознавців 

галузі електронного документообігу у професійній підготовці» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01- Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю  011 – Освітні, педагогічні науки.  

Головою спеціалізованої ради: 

 Грицай Наталію Богданівну, доктора педагогічних наук, професора 

кафедри біології та здоров’я людини Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

Опонентами спеціалізованої ради: 

-  Білавич Галину Василівну, доктора педагогічних наук, професора 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; 

- Денисенко Світлану Миколаївну, кандидата педагогічних наук, 

доцента кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій 

Національного авіаційного університету. 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

     3.4.  Професора  Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ  про  

рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Атестація 

здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії у Рівненському 

державному гуманітарному університеті» /Автор – упорядник доцент  

О.А.Гудовсек. 

 

УХВАЛИЛИ: 

    Рекомендувати до друку  навчально-методичний посібник «Атестація 

здобувачів вищої освіти  ступеня доктора філософії у Рівненському 

державному гуманітарному університеті» /Автор – упорядник доцент  

О.А.Гудовсек. 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.5. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про проведення 

попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії 

Таргоній Іванни Василівни» на фаховому семінарі кафедри теорії та 
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методики виховання   та затвердження кандидатур рецензентів  з числа 

штатних працівників Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Призначити проведення попередньої експертизи дисертації Таргоній 

Іванни Василівни  на тему «Формування толерантності студентів 

педагогічних коледжів у поза аудиторній діяльності»   на фаховому семінарі 

кафедри теорії та методики виховання   Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

2.З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів  дисертації затвердити кандидатури рецензентів: 

-  Сойчук Руслани Леонідівни, доктора педагогічних наук, професора, 

завідувача кафедри  педагогіки початкової освіти Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

-  Шадюк Ольги Іванівни, кандидата педагогічних  наук, доцента 

кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 

Проти – немає; 

Утримались – немає. 

3.6. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про проведення 

попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії  

Омельченко Тетяни Валентинівни на фаховому семінарі кафедри теорії 

та методики виховання   та затвердження кандидатур рецензентів  з числа 

штатних працівників Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Призначити проведення попередньої експертизи дисертації  Омельченко 

Тетяни Валентинівни  на тему « Психологічні чинники особистісного 

саморозвитку майбутніх практичних психологів»   на фаховому семінарі 

кафедри  вікової та педагогічної психології   Рівненського державного 

гуманітарного університету. 

2.З метою надання висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів  дисертації затвердити кандидатури рецензентів: 

-   Камінську Ольгу Володимирівну, доктора  психологічних наук, 

професора,   кафедри   загальної психології та психодіагностики 

Рівненського державного гуманітарного університету; 

-   Михальчук Наталію Олександрівну, доктора психологічних наук, 

професора, завідувача кафедри практики англійської мови 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

 

Результати голосування: 

За – 30 чол.; 
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Проти – немає; 

Утримались – немає. 

 

 

Оригінали протоколу підписали: 

 

 

Голова Вченої Ради        (підпис)                 професор Постоловський Р. М.   

 

Вчений секретар            (підпис)                  доцент Терешко Л.В. 

 

 
 


