ПРОТОКОЛ № 3
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від
31 березня 2016 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 41 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан міжнародного співробітництва структурних підрозділів
університету.
Доповідає професор Пелех Ю.В., проректор з науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи.
Співдоповідач професор Ніколайчук Г.І., голова комісії.
2. Про роботу Інституту мистецтв щодо зростання наукового рівня кадрів.
Доповідає професор Шевчук С.І., директор Інституту мистецтв.
Співдоповідач професор Вербець В.В., голова комісії.
3. Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1.Звіт професора Пелеха Ю.В., проректора з науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи «Про стан міжнародного співробітництва
структурних підрозділів університету».
Звіт додається.
1.2.. Доповідь професора Ніколайчук Г.І., голови комісії «Про стан
міжнародного співробітництва структурних підрозділів університету».
Доповідь додається.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Професор Сілков В.В., декан педагогічного факультету.
У доповіді проректора Пелеха Ю.В. ми всі відчули гарну роботу
нового відділу, добру поінформованість, володіння ситуацією. Люди
працюють. Якщо на сучасному етапі євро інтеграції перед нами стоїть
питання про знання іноземних мов студентів ВНЗ України, то нам
потрібно переглянути умови і години, що відводяться на вивчення
іноземних мов. Зараз на неспецифічних факультетах відведено 60
годин. Маємо сьогодні ситуацію: оцінки на екзаменах і заліках добрі, а
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насправді володіння мовами не відповідає нормам міжнародного
спілкування. Потрібно подбати про підвищення якості оволодіння
мовами країн ЄС.
1.2. Шарова Ю.С., студентська рада.
Ми це питання підіймали. Факультет має право змінювати кількість
годин згідно Закону «Про вищу освіту». Це інформація для проректора
з навчально-виховної роботи професора Петрівського Я.Б.
1.3. Професор Павелків Р.В., перший проректор.
Відділ з міжнародної діяльності є дуже активний, робота кипить, все
відбувається згідно Закону «Про вищу освіту» на рівні угод, але при
складанні звіту за рік МОН України це не враховує, тому ми
знаходимось на низькому рівні. Наші сусіди мають кращі показники.
Нам треба робити серйозний прорив у цьому питанні. В нас є кафедри,
які можуть залучати студентів до роботи на отримання Грантів і ін..
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт професора Пелеха Ю.В., проректора з
науково-педагогічної та навчально-методичної роботи «Про стан
міжнародного співробітництва структурних підрозділів університету» та
доповідь професора Ніколайчук Г.І., голови комісії «Про стан
міжнародного співробітництва структурних підрозділів університету»
Вчена рада відзначає, що ректорат, Центр міжнародних відносин та
роботи з іноземними студентами, деканати і кафедри здійснюють
систематичну роботу з питань налагодження та впровадження
міжнародного співробітництва в університеті. Зокрема:
- ректорат Центр міжнародних відносин та роботи з іноземними
студентами, деканати і кафедри у своїй роботі керуються відповідними
нормативними документами;
- на факультетах призначені особи, відповідальні за підготовку
грантових проектів;
- підсумки міжнародного співробітництва підводяться щороку на
засіданнях вчених рад факультетів;
Разом з тим, потребує і вдосконалення система взаємодії в межах
університету щодо інформування про проекти, що функціонують та
надання консультацій щодо підготовки до участі в них. Крім того, існує
необхідність у формуванні системи рейтингового оцінювання діяльності
факультетів та кафедр університету з міжнародного співробітництва.
Також слід посилити інформаційний супровід діяльності факультетів та
кафедр щодо міжнародної мобільності студентів та викладачів, їх участі у
міжнародних освітніх консорціумах, також залучення на навчання
іноземних студентів.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт професора Пелеха Ю.В., проректора з науково-педагогічної та
навчально-методичної роботи «Про стан міжнародного співробітництва
структурних підрозділів університету» та доповідь професора Ніколайчук
Г.І., голови комісії взяти до відома.
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Визнати, що досвід роботи з питань міжнародного співробітництва
структурних підрозділів університету є позитивним і потребує подальшого
розвитку. Робота здійснюється на достатньому рівні.
2. Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами,
деканати і кафедри продовжувати роботу із налагодження та реалізації
міжнародного співробітництва за пріоритетними напрямами.
Постійно
Начальник Цетру, декани, зав. кафедр.
3. З метою удосконалення системи міжнародного співробітництва
структурних підрозділів університету:
– у межах створення «Стратегії розвитку університету на 2016- 2020 рр.»
розробити
«План
стратегічного
розвитку
міжнародного
співробітництва РДГУ»;
До 01.10.2016 р. проф.Пелех Ю.В, начальник Центру, декани, зав.кафедр.
- Центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами
розробити
критерії
та
показники
рейтингу
міжнародного
співробітництва структурних підрозділів університету і затвердити їх
після відповідного обговорення на радах факультетів та Інститутів;
До 01.09.2016 р.
начальник Центру.
- впровадити у практику роботи факультетів, Інститутів, кафедр стандарт
представлення науково-педагогічних працівників у міжнародних
інформаційних мережах , а саме: а) міжнародний стандарт
професійного резюме «Еuropass»; б) представлення у наукових та
професійних соціальних мережах
(Academia.edu, Researchgate,
Linkedin);
До 01.09.2016 р.
начальник Центру, декани, зав. кафедр
- структурним підрозділами університету провести низку рекламних
заходів з метою залучення іноземних студентів на навчання до
університету;
До 01.11.2016 р.
Декани, зав. Кафедр
- поширити досвід факультету іноземної філології та педагогічного
факультету з впровадження програми «Подвійний диплом» на інші
факультети та Інститути університету;
До 01.09.2016 р.
Начальник Центру
- структурним підрозділам университету в межах «Стратегії розвитку
університету на 2016-2020 роки» адаптувати стандарти і норми освітнього
процесу РДГУ до європейських аналогів.
Упродовж 2016-2020 рр. Перший проректор, проректори, навчальна
частина.
Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з науковопедагогічної та навчально-методичної роботи Пелеха Ю.В.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3

ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1.Звіт професоа Шевчука С.І., директора Інституту мистецтв «Про
роботу Інституту мистецтв щодо зростання наукового рівня кадрів».
Звіт додається.
2.2. Доповідь професора Вербеця В.В., голови комісії. «Про роботу
Інституту мистецтв щодо зростання наукового рівня кадрів».
Доповідь додається.
ВИСТУПИЛИ:
2.1. Професор Павелків Р.В., перший проректор.
За звітний період показники підвищення наукового рівня кадрів
помітно зросли і це радує, захищено 2 докторські дисертації, отримані
дипломи професорів. Маємо хороші показники на кафедрах щодо
зростання наукового і творчого рівня. Сподіваємось, що реорганізація ще
поліпшить показники. Інститут має авторитет в регіоні, тому маємо
абітурієнтів на платну форму навчання, особливо в магістратуру і заочну
форму.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт директора Інституту мистецтв «Про
роботу Інституту мистецтв щодо зростання наукового рівня кадрів» та
доповідь професора Вербеця В.В., голови комісії з даного питання Вчена
рада відзначає, що дирекцією І.М., кафедрами проводиться відповідна
робота з метою поліпшення наукового цензу згідно регламентованих
сучасних стандартів мистецької освіти. При сприянні ректорату ІМ
пройшов планове ліцензування та одержав право надання мистецькоосвітніх послуг з метою підготовки фахівців вищої кваліфікації згідно
державних стандартів багатоступеневого рівня (бакалавр, спеціаліст,
магістр). На Вчених та науково-методичних радах, засіданнях кафедр
постійно розглядаються питання щодо якісного зростання наукових кадрів
ВНЗ, створення дієвої ефективної системи.
Показник якості наукових кадрів нині знаходиться у межах 42,8 – 75%,
що не в повній мірі відповідає сучасним вимогам директивних документів
підготовки фахівців ХХІ ст. Разом з тим у висвітлених показниках помітна
динаміка зростання, що в цілому по ІМ вони становлять 62,8 % .
ВЧЕНА РАДА УХВАЛЮЄ:
1. Звіт
професоа Шевчука С.І., директора Інституту мистецтв «Про
роботу Інституту мистецтв щодо зростання наукового рівня кадрів»
прийняти до відома.
Роботу дирекції і кафедр з даного питання вважати задовільною.
2. Дирекції ІМ, кафедрам створити належні умови молодим науковцям для
роботи над дисертаційними дослідженнями та навчання в аспірантурі,
стимулювати їхню наукову діяльність. Взяти під контроль наявність
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3.

4.

публікацій у фахових та науко метричних виданнях, друкуванні
навчальних посібників, монографій.
Постійно
проректор з наукової роботи, дирекція ІМ, кафедри
З метою якісного забезпечення підготовки магістрів, їхньої наукової
діяльності, розв’язати питання із забезпечення аудиторій комп’ютерною,
мультимедійною технікою та радіоапаратурою. При наявності
фінансових можливостей РДГУ провести ремонт підвальних аудиторій
приміщення (вул. Хвильового, 7).
2016 р.
проректор з АГР.
Редакційно-видавничому центру РДГУ сприяти Інституту мистецтв у
видані наукових збірників
Постійно
редакційно-видавничий центр, дирекція ІМ.
Контроль зав виконанням даної ухвали покласти на першого
проректора РДГУ професора Павелківа Р.В. та проректора з наукової
роботи професора Поніманську Т.І.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
ІІІ.СЛУХАЛИ:
3.1.Заяву викладача кафедри біології Денисюк Наталії Василівни про
рекомендацію до друку навчального посібника «Природоохоронне
законодавство та екологічне право. Практикум» для студентів вищих
навчальних закладів природничих спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник Денисюк Наталії
Василівни «Природоохоронне законодавство та екологічне право.
Практикум» для студентів вищих навчальних закладів природничих
спеціальностей.
Видання коштом автора.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.2. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
та рекомендацію до друку збірника наукових праць «Історія становлення
та перспективи розвитку духової музики в контексті національної
культури України та зарубіжжя»: Матеріали УІІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції 23-24 квітня 2016 р.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць «Історія
становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті
національної культури України та зарубіжжя»: Матеріали УІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 квітня 2016 р.
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Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.1. Заяву доцента Плюти Н.В. про рекомендацію до друку
колективної
монографії
«Англо-франко-німецьке
колоніальне
протистояння в Африці (остання третина ХІФХ ст.)».
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку колективну монографію (автори: Троян С.С.,
Валюх Л.І., Плюта Н.В.) «Англо-франко-німецьке колоніальне
протистояння в Африці (остання третина ХІФХ ст.)».
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.4. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
та рекомендацію до друку збірника наукових праць «Панорама
політологічних студій: науковий вісн рекомендацію до друку збірника
наукових праць «Панорама політологічних студій: науковий вісник РДГУ»
Вип.14.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць «Панорама
політологічних студій: науковий вісник РДГУ» Вип.14.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.5. Професора Віднічука М.А., директора інституту післядипломної
освіти та довузівської підготовки РДГУ про затвердження зразка диплома
«Спеціаліст» про перепідготовку згідно чинного законодавства для
випускників факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти
та згоду на виготовлення 202 бланків дипломів та додатків до них.
УХВАЛИЛИ;
Затвердити зразок диплома «Спеціаліст» про перепідготовку згідно
чинного законодавства для випускників факультету
довузівської
підготовки та післядипломної освіти та дати згоду на виготовлення 202
бланків дипломів та додатків до них.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.6. Заяву ст.. лаборанта кафедри економічної теорії Гоголь Тетяни
Василівни про затвердження теми дисертаційного дослідження
«Формування та використання фінансових ресурсів підприємств в галузі
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виробництва продовольчих товарів» зі спеціальності 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та
призначення наукового керівника кандидата економічних наук, доцента
Заглинської Л.В.
УХВАЛИЛИ:
Тему дисертаційного дослідження Гоголь Тетяни Василівни
«Формування та використання фінансових ресурсів підприємств в галузі
виробництва продовольчих товарів» зі спеціальності 08.00.04 – економіка
та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
затвердити.
Науковим керівником призначити кандидата економічних наук, доцента
Заглинську Л.В.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.7. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
форми бланка сертифіката про підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу, який підвищував свій рівень на базі Рівненського
державного гуманітарного університету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити форму бланка сертифіката про підвищення кваліфікації
професорсько-викладацького складу, який підвищував свій рівень на базі
Рівненського державного гуманітарного університету.
Забезпечити друк у редакційно-видавничому відділі РДГУ.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.8. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
до друку збірника наукових праць «Лінгвістичні студії молодих
дослідників», присв’ячений пам’яті професора Шульжука К.Ф.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць
«Лінгвістичні студії молодих дослідників», присв’ячений пам’яті
професора Шульжука К.Ф.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.9. Заяву доцента кафедри екології, географії та туризму Грицика О.Б. про
рекомендацію до друку навчального посібника «Основи екологічної
токсикології».
УХВАЛИЛИ:
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Рекомендувати друку навчальний посібник авторів: Грицика О.Б.,Сачка
Р.М., Грицика Ю.О. «Основи екологічної токсикології» для студентів
напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування».
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.10.Заяву аспіранта 3-го року навчання Шидловського Андрія Івановича
про перезатвердження теми кандидатської дисертації «Розвиток
професійної компетентності майбутніх учителів фізико-технологічного
профілю в комп’ютерно орієнтованому середовищі» зі спеціальності
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти у зв’язку з її уточненням
та перепризначення наукового керівника кандидата педагогічних наук,
професора Галатюка Ю.М.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації Шидловського Андрія Івановича
«Розвиток професійної компетентності майбутніх учителів фізикотехнологічного профілю в комп’ютерно орієнтованому середовищі» зі
спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
затвердити.
Науковим керівником призначити кандидата педагогічних наук,
професора Галатюка Ю.М.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.11.Заяву аспірантки 1-го року навчання Гамзи Анни Володимирівни про
затвердження теми кандидатської дисертації «Формування у молодших
школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова»зі
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) та
призначення наукового керівника кандидата педагогічних наук, доцента
Сіранчук Н.М.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації Гамзи Анни Володимирівни
«Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі
вивчення дієслова»зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання
(українська мова) затвердити.
Науковим керівником призначити кандидата педагогічних наук, доцента
Сіранчук Н.М
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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3.12. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
положення «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників та продовження з ними трудових
відносин за займаними посадами у Рівненському державному
гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити положення «Про порядок проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та
продовження з ними трудових відносин за займаними посадами у
Рівненському державному гуманітарному університеті.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.13. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження
«Положення про конкурсну комісію РДГУ» та складу конкурсної комісії.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити «Положення про конкурсну комісію
Обрати конкурсну комісію у складі:
1.Павелківа Р.В.- першого проректора РДГУ, голова комісії
2.Шидловський А.І., голова профкому, заступник голови комісії
3. Мельник М.М., начальник відділу кадрів, секретар комісії.
Члени комісії:
- Сяський А.О., голова КК фізико-технологічного факультету;
- Мороз І.П., голова КК факультету математики та інформатики;
- Яковишина Т.В., голова КК педагогічного факультету;
- Савицька О.Г., голова КК психолого-природничого факультету;
- Черній В.А., голова КК історико-соціологічного факультету;
- Крупка М.А., голова факультету української філології;
- Терещенко Т.В., голова КК факультету іноземної філології;
- Нікшич С.М., голова КК факультету ДКМ;
- Шеретюк Р.М., голова КК художньо-педагогічного факультету;
- Палажечко О.П., голова КК Інституту мистецтв;
- Карпова А.В., студентка П-44, голова студради; Андріївський А.О.,
юрисконсульт.
Результати голосування:
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3 .14. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про внесення
змін до змісту додаткових випробувань для вступників на основі інших
спеціальностей та внесення змін до Правил прийому до РДГУ у 2016 році.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести зміни до змісту додаткових випробувань для вступників на
основі інших спеціальностей:
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- українська мова та література – для вступників на основі ОКР
молодшого спеціаліста (крім вступників на навчання для здобуття
спеціальності «Філологія (українська мова та література)»;
- зарубіжна література – для вступників на основі ОКР молодшого
спеціаліста на навчання для здобуття спеціальності «Філологія
(українська мова та література)»;
- ділова українська мова – для вступників на навчання для здобуття ОКР
спеціаліста та ступеня магістра.
2. Внести зміни до Правил прийому до РДГУ у 2016 році:
- долучити до переліку конкурсних предметів на вибір вступників
конкурсний предмет «Математика» (з ваговим коефіцієнтом 0,25) для вступу
на спеціальності: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня
освіта «Музичне мистецтво», 014 Середня освіта « Історія», 014 Середня
освіта « Англійська мова і світова література», 014 Середня освіта « Німецька
мова і світова література», 014 Середня освіта « Французька мова і світова
література»,014 Середня освіта « Російська мова і світова література», 0,14
Середня освіта « Українська мова і література», 016 Спеціальнав освіта
(Логопедія); 0 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне митстецтвіо, 027
Музеєзнавство, пам’яткознавство, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа, 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія
(Англійська мова і література), 035 Філологія ( Німецька мова і література),
035 Філологія ( Французька мова і література),035 Філологія ( Російська мова
і література),035 Філологія ( Українська мова і література), 0,52 Політологія,
231 Соціальна робота:
- долучити до переліку конкурсних предметів на вибір вступників конкурсний
предмет «Історія України» (з ваговим коефіцієнтом 0,25) для вступу на
спеціальності: 014 Середня освіта (Фізичне виховання), 014 Середня освіта
(Здоров’я людини ), 014 Середня освіта ( Математика),
014 Середня освіта ( Трудове навчання і технології),014 Середня освіта
(Фізика), 015 Пофесійна освіта (Охорона праці), 0,15 Професійна освіта
(Комп’ютерні технології), 0,17 Фізична культура і спорт, 0,51 Економіка, 0,73
Менеджмент,0,74 Публічне управління та адміністрування, 104 Фізика та
астрономія, 113 Прикладна математика, 122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології;
- зменшити ваговий коефіцієнт з конкурсного відбору «Фізика» (з 0,4 на
0,25) натомість збільшити ваговий коефіцієнт з конкурсного предмету
«Математика» (з0,25 на 0,4) для вступників спеціальності 014 Середня освіта
(Фізика), 104 Фізика та астрономія.;
- включити спеціалізації:
«Документознавство та інформаційна діяльність», «Книгознавство
,бібліотекознавство та бібліографія» до спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»;
«Економічна кібернетика» до спеціальності 051 Економіка;
«Екологія» та «Радіоекологія» до спеціальності 101 Екологія..
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- внести зміни до фахових випробувань зі спеціальності 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:
ля спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» на
здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста –
діловодство, основи документознавства;
для спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» на
здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – історія,
теорія та організація бібліотечної справи;
для спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія» на
здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра - бібліотекознавство,
бібліографознавство;
внести зміни у нормативний термін навчання (денна та заочна форми) для
здобуття освітнього ступеня магістра за всіма спеціальностями, збільшивши
його до 1,5 року або 2 роки, що відповідає нормам Закону України «Про вищу
освіту» ст.5 щодо обсягу освітньо-професійної програми підготовки магістра
у межах 90-120 кредитів ЄКТС, обсягу освітньо-наукової програми – 120
кредитів ЄКТС.
Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.15. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження та
рекомендацію до друку збірника наукових праць «Оновлення змісту, форм та
методів навчання і виховання в закладах освіти» Випуск 13 (56) .
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірника наукових праць
«Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти»
Випуск 13 (56) .
Видати 100 примірників.
Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.16. Професора Павелківа Р.В., першого проректора про затвердження та
рекомендацію до друку збірника наукових праць «Сучасні проблеми
германського та романського мовознавства: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць «Сучасні
проблеми германського та романського мовознавства: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції».
Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
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Утримались – немає.
3.17. Заяву вчителя ЗОШ с. Шубків Онищука Назарія Володимировича про
затвердження теми кандидатської дисертації «Розвиток професійної
компетентності майбутнього керівника дитячого вокального ансамблю» зі
спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти та призначення
наукового керівника доктора педагогічних наук, професора Сверлюка
Ярослава Васильовича.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації «Розвиток професійної компетентності
майбутнього керівника дитячого вокального ансамблю» зі спеціальності
13.00.04 - теорія і методика професійної освіти затвердити.
Науковим керівником призначити доктора педагогічних наук, професора
Сверлюка Ярослава Васильовича.
Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.18. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про
клопотання перед Рівненською обласною Радою народних депутатів щодо
нагородження професора Войтовича Ігоря Станіславовича Почесною
грамотою до Дня науки за вагомий внесок в розвиток науки і освіти.
УХВАЛИЛИ: Порушити клопотання перед Рівненською обласною Радою
народних депутатів щодо нагородження професора Войтовича Ігоря
Станіславовича Почесною грамотою до Дня науки за вагомий внесок в
розвиток науки і освіти.
Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
3.19. Професора Павелківа Р.В., першого проректора
графіка наукових відряджень на квітень 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
Графік наукових відряджень на

про затвердження

квітень 2016 року затвердити.

Результати голосування :
За – 41 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
Голова Вченої Ради

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

доцент Терешко
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