ПРОТОКОЛ № 4
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 квітня 2016 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 38 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Звіт декана факультету української філології «Моніторинг якості
підготовки фахівців на факультеті української філології».
Доповідає доцент Крет М.В., декан факультету української філології.
Співдоповідач доцент Джеджера К.В., голова комісії.
2. Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету української філології доцента Крета М.В.
«Моніторинг якості підготовки фахівців на факультеті української
філології».
Звіт додається.
1.2. Доповідь доцента Джеджери К.В., голови комісії «Моніторинг якості
підготовки фахівців на факультеті української філології».
Доповідь додається.
Запитання:
1. Шарова Ю.С., член Вченої ради, заступник голови «Студентської ради»
- Чи будуть переглянуті умови вступу бакалаврів у магістратуру?
Відповідь відповідального секретаря приймальної комісії доцента
Джеджери К.В.: прийом вступників на навчання для здобуття будь-якого
рівня вищої освіти проводиться відповідно до правил прийому до РДГУ,
сформованих на основі Умов прийому на навчання до ВНЗ України, в яких
не передбачено жодних пільг під час участі у конкурсі. Під час
формування рейтингового балу враховуються середній бал документа про
освіту, результати вступного екзамену з іноземної мови та фахового
випробування.
ВИСТУПИЛИ:
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1.1.

Професор Постоловський Р.М., ректор.
Факультет української філології має усталені позитивні традиції з
підготовки фахівців, які користуються повагою в місті, області та регіоні.
Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані науковопедагогічні працівники, 93 % з яких мають наукові ступені та вчені звання,
відзначаються помітною в університеті фаховою мобільністю. Радує і те,
що деканат постійно проводить моніторинг якості підготовки фахівців,
вивчає думки студентського самоврядування, систематично аналізує
результати на засіданнях кафедр та ради факультету. Варто пам’ятати, що
зміни, які на сучасному етапі відбуваються в галузі освіти України
потребують подальшого удосконалення навчально-виховного процесу,
розробки і впровадження інноваційних технологій, моделювання
професійно-трудового середовища освітнього закладу, що має сприяти
удосконаленню формування професійних умінь і навичок.
Значну роботу проводять кафедри української мови та методики
викладання і культури української мови, а по завідувачу кафедри
української літератури будемо робити висновки та приймати рішення. Нам
потрібно, щоб цю випускову кафедру очолював доктор наук, професор,
такі сучасні вимоги.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету української
філології доцента Крета М.В. «Моніторинг якості підготовки фахівців на
факультеті української філології» та доповідь доцента Джеджери К.В.,
голови комісії Вчена рада відзначає, що на факультеті української
філології приділяється значна увага забезпеченню якісної підготовки
майбутніх вчителів української мови та літератури, що реалізується з
урахуванням чинних нормативно-правових сучасних вимог. Зокрема:
- навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковопедагогічні працівники, 93% з яких мають наукові ступені і вчені
звання, які відзначаються помітною мобільністю;
- удосконалюється навчально-методичне забезпечення навчальних
дисциплін;
- засоби, форми і методи навчання поповнюються інноваційними
різновидами, реалізовуються дієві заходи відносно підвищення якості
освіти;
- приділяється постійна увага моніторингу якості освіти, систематично
аналізуються результати навчальної діяльності, вивчається думка
студентів відносно організації навчання.
Разом з тим, показники якісної успішності в динаміці доводять
необхідність подальшого удосконалення і оптимізації освітнього процесу,
впровадження нових підходів до його реалізації.
Вчена рада ухвалює:
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1. Звіт декана факультету української філології доцента Крета М.В.
«Моніторинг якості підготовки фахівців на факультеті української
філології» та доповідь доцента Джеджери К.В., голови прийняти до
відома.
Роботу деканату і кафедр факультету української філології з даного
питання вважати задовільною.
2. Науково-педагогічним працівникам продовжувати працювати
над
створенням електронних посібників та навчально-методичних
матеріалів, удосконалювати методи і форми роботи з урахуванням
думок студентів.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр.
3. Ширше використовувати інноваційні підходи і технології, які б
уможливлювали моделювання професійно-трудового середовища
освітнього процесу та сприяли б поліпшенню формування професійних
умінь і навичок.
Постійно
Завідувачі кафедр.
4. Продовжити роботу щодо модернізації матеріально-технічної бази.
Постійно
Деканат, кафедри.
5. З метою оптимального прогнозування і планування роботи деканату і
кафедр факультету з успішної підготовки фахівців продовжити
практику моніторингу якості освіти, поглибити системний аналіз даних
моніторингових досліджень.
Постійно
Деканат, кафедри.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Професора Павелківа Р.В. про внесення змін у встановлену вартість
надання освітніх послуг з урахуванням індексу інфляції
та підготовку
Додаткової угоди до діючих договорів про надання освітніх послуг за кошти
фізичних (юридичних осіб відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ст. 73.
Законом України «Про вищу освіту» ст. 73 передбачено перелік та порядок
надання платних послуг ВНЗ. П.6 ст. 73 встановлено, що розмір плати за
весь термін навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти,
підвищення кваліфікації, ав також порядок оплати освітньої послуги
встановлюється у договорі, що укладається між ВНЗ та фізичною
(юридичною) особою,, яка замовляє платну освітню послугу для себе або
іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
П.7. ст.73 ЗУ «Про вищу освіту» встановлено, що ВНЗ має право
змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше
одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за
попередній календарний рік.
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Враховуючи нормативно-правові акти, які набрали та втратили чинність, а
також беручи до уваги, що вартість за надані освітні послуги не змінювалася
протягом останніх 5 років, виникла нагальна потреба переглянути вартість по
кожній спеціальності для уникнення збитковості та задля повного
відшкодування витрат за надані освітні послуги.
УХВАЛИЛИ:
Враховуючи нормативно – правові акти та з метою відшкодування витрат
пов’язаних з наданням освітніх послуг дозволити
внести зміни у
встановлену вартість за надані освітні послуги з урахуванням індексу
інфляції за попередній рік.
Зобов’язати юридичний відділ, на основі наказу ректора, підготувати
Додаткові угоди до діючих Договорів про надання освітніх послуг за кошти
фізичних (юридичних) осіб на умовах повного відшкодування витрат за
надані освітні послуги та внести на затвердження Вченою радою РДГУ.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.2. Заяву доцента Калініченка Михайла Михайловича про затвердження
теми докторської дисертації «Американський Ренесанс у дискурсі популярної
літератури США
першої половини дев’ятнадцятого
сторіччя» зі
спеціальності 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.04 – література зарубіжних
країн та призначення наукового консультанта доктора філологічних наук,
професора, завідувача відділу теорії літератури Інституту літератури 4м..
Т.Г.Шевченка НАН України, члена –кореспондента НАН України Гундорова
Т.І.
УХВАЛИЛИ:
Тему докторської дисертації Калініченка Михайла Михайловича
«Американський Ренесанс у дискурсі популярної літератури США першої
половини дев’ятнадцятого сторіччя» зі спеціальності 10.01.06 – теорія
літератури; 10.01.04 – література зарубіжних країн затвердити.
Науковим консультантом призначити доктора філологічних наук,
професора, завідувача відділу теорії літератури Інституту літератури 4м..
Т.Г.Шевченка НАН України, члена –кореспондента НАН України Гундорова
Т.І.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.3. Заяву доцента Князевич Анни Олександрівни про надання творчої
відпустки для завершення роботи над докторською дисертацією терміном на
6 місяців.
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УХВАЛИЛИ:
Надати творчу відпустку доценту Князевич Анні Олександрівні для
завершення роботи над докторською дисертацією «Управління формуванням
та функціонуванням інноваційної інфраструктури України» терміном на 6
місяців з 27.08.2016 року.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.4. Заяву доцента Постельжука Олександра Петровича про рекомендацію до
друку монографії «Інституалізація та діяльність українських угодовських
партій та організацій у Західній Україні в 1919-1939 рр.»
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку монографію доцента Постельжука Олександра
Петровича «Інституалізація та діяльність українських угодовських партій та
організацій у Західній Україні в 1919-1939 рр.»
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.5. Заяву викладача кафедри практики німецької та французької мов
Яницької Олени Миколаївни про затвердження теми кандидатської дисертації
«Вербалізація концепту ВІРА у французькій, англійській та українських
мовних картинах світу: лінгвокультурний та семантико-когнітивний аспекти»
зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
та призначення наукового керівника доктора філологічних наук, професора
Деменчука О.В.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації Яницької Олени Миколаївни «Вербалізація
концепту ВІРА у французькій, англійській та українських мовних картинах
світу: лінгвокультурний та семантико-когнітивний аспекти» зі спеціальності
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство затвердити.
Науковим керівником призначити доктора філологічних наук, професора
Деменчука О.В.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.6. Заяву доцента Дзюбишиної Н.Б. про обрання на заміщення вакантної
посади декана художньо-педагогічного факультету згідно з оголошенням в
газеті «Вісті Рівненщини № 8 від 26 лютого 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого 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 допустити до таємного голосування щодо обрання
Дзюбишиної Н.Б. на заміщення вакантної посади декана художньопедагогічного факультету.
Результати таємного голосування: за – 37 чол.; проти – немає; утримались –
немає; недійсний бюлетень – 1.
Рекомендувати ректору укласти з Дзюбишиною Н.Б. контракт на заміщення
вакантної посади декана художньо-педагогічного факультету терміном на 5
років.
Результати голосування :
За – 37 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
Недійсних бюлетенів – 1.
2.7. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
Положення про кафедру Рівненського державного гуманітарного
університету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити
Положення про кафедру Рівненського державного
гуманітарного університету.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.8. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
Положення про факультет
Рівненського державного гуманітарного
університету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про
гуманітарного університету.

факультет Рівненського державного

Результати голосування :
За – 38 чол.;
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Проти – немає;
Утримались – немає.
2.9. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про навчальний план для здобуття вищої
освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті та
Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів у
Рівненському державному гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про навчальний план для здобуття вищої освіти у
Рівненському державному гуманітарному університеті та Методичних
рекомендацій щодо підготовки навчальних планів у Рівненському
державному гуманітарному університеті
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.10. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про навчання студентів за індивідуальним
графіком у Рівненському державному гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
у Рівненському державному гуманітарному університеті.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.11. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення у Рівненському державному гуманітарному
університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення у Рівненському державному гуманітарному
університеті.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.12. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
і рекомендацію до друку збірника наукових праць: матеріали ІХ Міжнародної
науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Наука,
освіта, суспільство очима молодих».
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових праць: матеріали
ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих
науковців «Наука, освіта, суспільство очима молодих».
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.13.Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
індивідуальних програм кандидатських іспитів.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити індивідуальних програм кандидатських іспитів з таких
спеціальностей:
10.02.01-українська мова;
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.14. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
і рекомендацію до друку збірника наукових доповідей студентів, магістрантів
філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини і учнів
відділення філології та мистецтвознавства РМАНУ «Пріоритети філологічної
освіти» Вип. 4.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку збірник наукових доповідей
студентів, магістрантів філологічних спеціальностей вищих навчальних
закладів Рівненщини і учнів відділення філології та мистецтвознавства
РМАНУ «Пріоритети філологічної освіти» Вип. 4.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.15. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
нових спеціалізацій згідно переліку для напряму підготовки 6.010103 –
«Технологічна освіта», затвердженого наказом МОНУ від 13.05.2014 р. №
586:
УХВАЛИЛИ:
Затвердити нові спеціалізації згідно переліку для напряму підготовки
6.010103 – «Технологічна освіта», затвердженого наказом МОНУ від
13.05.2014 р. № 586:
Дизайн, Декоративно-прикладне мистецтво,
Інформатика, Фізична культура, Хімія, Фізика, Позашкільна освіта, Освітні
вимірювання, Технічна творчість.
Даний перелік спеціалізацій є діючим для спеціальності 01ё4 Середня
освіта. Трудове навчання/технології.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.16. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження форми бланка додатку до диплома та дозволити їх друк у
ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» м. Київ
УХВАЛИЛИ:
У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» ст..7 «Документи
про вищу освіту» затвердити форму бланка додатку до диплома та дозволити
їх друк у ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» м. Київ.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.17. Заяву здобувача кафедри історії України Войтюка Олексія Петровича
про затвердження теми кандидатської дисертації «Матеральна культура
Волині друга половина ХІУ – ХУІ ст..» зі спеціальності 07.00.01 – історія
України та призначення наукового керівника кандидата історичних наук,
доцента Прищепи Б.А.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації «Матеральна культура Волині друга
половина ХІУ – ХУІ ст..» зі спеціальності 07.00.01 – історія України
затвердити.
Науковим керівником призначити кандидата історичних наук, доцента
Прищепу Б.А.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.18. Заяву аспірантки ІІІ року навчання Гуцман Марії Василівни про
затвердження теми кандидатської дисертації «Інвазійна фракція флори
Волинської височини» зі спеціальності 03.00.05 – ботаніка та призначення
наукового керівника кандидата сільськогосподарських наук, доцента Лико
С.М.
УХВАЛИЛИ:
Тему кандидатської дисертації Гуцман Марії Василівни «Інвазійна фракція
флори Волинської височини» зі спеціальності 03.00.05 – ботаніка затвердити.
Науковим керівником призначити кандидата сільськогосподарських наук,
доцента Лико С.М.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.19. Заяву доцента Рудь Олега Григоровича про затвердження та
рекомендацію до друку навчального посібника «Анатомія, фізіологія з
основами патології» для студентів вищих навчальних закладів природничих
спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку навчальний посібник авторів:
професор Марциновський В.П., Рудь О.Г. «Анатомія, фізіологія з основами
патології» для студентів вищих навчальних закладів природничих
спеціальностей.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.20. Заяву професора Марциновського В.П. про рекомендацію до друку
навчального посібника «Анатомія і фізіологія людини» для студентів вищих
навчальних закладів природничих спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та рекомендувати до друку навчальний посібник професора
Марциновського В.П. «Анатомія і фізіологія людини» для студентів вищих
навчальних закладів природничих спеціальностей.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.21.Заяву доцента Микитина Т.М. про рекомендацію до друку навчального
посібника «Організація сільського туризму в агросадибах» для студентів
вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
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Рекомендувати до друку навчальний посібник авторів: Шершун М.Х.,
Микитин Т.М., Щесюк С.В., Берташ Б.М. «Організація сільського туризму в
агросадибах» для студентів вищих навчальних закладів
економічних
спеціальностей.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.22. Заяву доцента Швидків Г.Р. про рекомендацію до друку навчального
посібника «Вокальні твори С. Манюшка та Ф. Шопена в супроводі
фортепіано» для студентів вищих навчальних закладів мистецьких
спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальний посібник доцента Швидків Г.Р.
«Вокальні твори С. Манюшка та Ф. Шопена в супроводі фортепіано» для
студентів вищих навчальних закладів мистецьких спеціальностей.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.23. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження навчальних планів підготовки магістрів.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити навчальні плани підготовки магістрів
Код
012
013
014
014
014
014
014
014
014
014
014
014
024
025
029
029
032
034
035

за спеціальностями:

Найменування спеціальності (спеціалізації)
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Музичне мистецтво)
Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Англійська мова і світова література)
Середня освіта (Німецька мова і світова література)
Середня освіта (Французька мова і світова література)
Середня освіта (Російська мова і світова література)
Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Фізика)
Хореографія
Музичне мистецтво
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, бібліотекознавство і
бібліографія)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна
діяльність)
Історія та археологія
Культурологія
Філологія (Українська мова і література)
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035
035
035
035
052
053
073
101
104
113
122

Філологія (Англійська мова і література)
Філологія (Німецька мова і література)
Філологія (Французька мова і література)
Філологія (Російська мова і література)
Політологія
Психологія
Менеджмент
Екологія
Фізика та астрономія
Прикладна математика
Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.24. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про забезпечення
кадрових вимог відповідно до проведення процедури ліцензування освітньої
діяльності
на третьому освітньо-науковому рівні в університеті
зі
спеціальностей 032 –історія та археологія, 035 – філологія, 029 –
інформаційна, бібліотечна та архівна справа.
УХВАЛИЛИ:
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови
провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. №
1187 випускову кафедру із спеціальної фахової підготовки має очолювати
фахівець з науковим ступенем доктора наук та вченим званням (Додаток 12
п.7.1.).
З метою проведення процедури ліцензування освітньої діяльності на
третьому освітньо-науковому рівні університету зі спеціальностей 032 –
історія та археологія, 035 – філологія, 029 – інформаційна, бібліотечна та
архівна справа забезпечити кадрові вимоги випускових кафедр: всесвітньої
історії, української літератури, документальних комунікацій і бібліотечної
справи.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.25. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
складу проектних груп для проведення ліцензування освітньої діяльності на
третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальностей університету.
УХВАЛИЛИ:
На виконання постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та постанови
КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження порядку підготовки здобувачів
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вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах), наказу Міністерства освіти і науки України від
06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» прошу
затвердити склад проектних груп:
зі спеціальності 011 – науки про освіту (освітньо-наукова програма
«Загальна педагогіка та історія педагогіки»):
Петренко О.Б. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії і методики
виховання – голова (гарант);
Лісова С.В. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії та методик професійної
освіти;
Поніманська Т.І. – к.пед.н., проф. завідувач кафедри педагогіки та психології
(дошкільної і корекційної);
Дичківська І.М. – к.пед.н., проф. кафедри педагогіки та психології
(дошкільної і корекційної);
Гудовсек О.В. – к.пед.н., доц. кафедри педагогіки початкової освіти – члени
проектної групи.
зі спеціальності 011 – науки про освіту (освітньо-наукова програма «Теорія і
методика виховання»):
Безкоровайна О.В. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри методики викладання
іноземних мов – голова (гарант);
Потапчук Т.В. – д.пед.н., проф. кафедри пісенно-хорової практики та
постановки голосу;
Трохимчук І.М. – к.пед.н., доц. кафедри біології;
Ціпан Т. С. – к.пед.н., доц. кафедри теорії і методики виховання;
Костолович М. І. – к.пед.н., доц. кафедри екології, географії та туризму –
члени проектної групи.
зі спеціальності 011 – науки про освіту (освітньо-наукова програма «Теорія
навчання»):
Малафіїк І.В. – д.пед.н., проф., завідувач кафедри загальної і соціальної
педагогіки та управління освітою – голова (гарант);
Пелех Ю.В. – д.пед.н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальнометодичної роботи;
Руденко В.М. – д.пед.н., проф., кафедри технологічної освіти;
Галатюк М.Ю. – к.пед.н., доц. кафедри загальної і соціальної педагогіки та
управління освітою;
Богачик М.С. – к.пед.н., доц. кафедри практики англійської мови;
Остапчук М.В. – к.пед.н., доц. кафедри загальної і соціальної педагогіки та
управління освітою – члени проектної групи.
зі спеціальності 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями):
Сверлюк Я.В. – д.пед.н., проф. кафедри духових та ударних інструментів –
голова (гарант);
Руденко В.М. – д.пед.н., проф. кафедри технологічної освіти;
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Лісова С.В. – д.пед.н. проф., завідувач кафедр теорії та методик професійної
освіти;
Власюк О.П. – к.пед.н., доц. кафедри образотворчого та декоративноприкладного мистецтва;
Тюска В.Б. – к.пед.н., доц. кафедри культурології та музеєзнавства– члени
проектної групи.
зі спеціальності 031 – релігієзнавство:
Шугаєва Л.М. – д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії – голова
(гарант);
Шеретюк Р.М. – д.і.н., проф. кафедри декоративно-прикладного мистецтва;
Шамсутдинова-Лебедюк Т.Н. – к.філос.н., доц. кафедри філософії;
Булига І.І. – к.філос.н., доц. кафедри філософії;
Мишков В.Я. – к.філос.н., доц. кафедри філософії – члени проектної групи.
зі спеціальності 035 – філологія (освітньо-наукова програма «Українська
мова»):
Вокальчук Г.М. – д.філол.н., проф., завідувач кафедри української мови ім.
проф. Шульжука К.Ф. – голова (гарант);
Деменчук О.В. – д.філол.н., проф., завідувач кафедри романо-германської
філології;
Совтис Н.М. – к.філол.н., доц. кафедри української мови ім. К.Ф. Шульжука;
Кузьмич О.О. – к.філол.н., доц. кафедри української мови ім. К.Ф. Шульжука;
Адах Н.А. – к.філол.н., доц. кафедри української мови ім. Шульжука К.Ф. –
члени проектної групи.
зі спеціальності 035 – філологія (освітньо-наукова програма «Порівняльноісторичне і типологічне мовознавство»):
Деменчук О.В. – д.філол.н., проф., завідувач кафедри романо-германської
філології – голова (гарант);
Вокальчук Г.М. – д.філол.н., проф., завідувач кафедри української мови
ім. проф. К.Ф. Шульжука;
Аладько Д.О. – к.філол.н., доц. кафедри романо-германської філології;
Константінова О.В. – к.філол.н., доц. кафедри романо-герсманської філології;
Павловська Л.О. – к.філол.н., доц. кафедри романо-германської філології –
члени проектної групи.
зі спеціальності 035 – філологія (освітньо-наукова програма «Українська
література»):
Захарчук І.В. – д.філол.н., професор кафедри української літератури – голова
(гарант);
Томчук Л.В. – д.філол.н., професор кафедри української літератури;
Романишина Н.В. – д.пед.н., професор кафедри української літератури;
Крупка М.А. – к.філол.н., доцент кафедри української літератури;
Кирильчук О.М. – к.філол.н., доцент кафедри української літератури;
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Тхорук Р.Л. – к.філол.н., доцент кафедри української літератури;
Бестюк І.А. – к.філол.н., доцент кафедри української літератури – члени
проектної групи.
зі спеціальності 053 – психологія:
Павелків Р.В. – д.психол.н., проф., перший проректор – голова (гарант);
Ямницький В.М. – д.психол.н., проф. кафедри практичної психології та
психотерапії;
Литвиненко С.А. – д.пед.наук, проф.кафедри практичної психології та
психотерапії;
Безлюдна В.І. – к.психол.н., доц. кафедри вікової та педагогічної психології;
Назаревич В.В. – к.психол.н., доц. кафедри вікової та педагогічної психології;
Кулаков Р.С. – к.психол.н., доц. кафедри вікової та педагогічної психології –
члени проектної групи.
зі спеціальності 052 – політологія:
Гон М.М. – д.політ.н., проф., завідувач кафедри політичних наук – голова
(гарант);
Юськів Б.М. – д.політ.н., проф. кафедри економічної кібернетики;
Шугаєва Л.М. – д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії;
Кириленко О.М. – д.соціол.н., проф. кафедри політичних наук;
Хаврук І.А. – к.політ.н., доц. кафедри політичних наук – члени проектної
групи.
зі спеціальності 091 – біологія:
Лисиця А.В. – д.б.н., проф. кафедри екології, географії та туризму – голова
(гарант);
Кузнецов І.Е. – д.б.н., професор кафедри біології;
Лико С.М. – к.с.-г.н., доц. кафедри екології, географії та туризму;
Глінська С.О. – к.б.н., доц. кафедри екології, географії та туризму;
Трохимчук І.М – к.пед.н., доц. кафедри біології;
Логвиненко І.П. – к.б.н., доц. кафедри біології – члени проектної групи.
зі спеціальності 101 – екологія:
Лико Д.В. – д.с-г.н., проф., зав. кафедри екології, географії та туризму –
голова (гарант);
Лисиця А.В. – д.б.н., проф. кафедри екології, географії та туризму;
Мартинюк В.О. – к.геогр.н., доц. кафедри екології, географії та туризму;
Романів А.С. – к.геогр.н., доц. кафедри екології, географії та туризму;
Грицик О.Б. – к.вет.н., доц. кафедри екології, географії та туризму;
Портухай О.І. – к.с.-г.н., ст. викл. кафедри екології, географії та туризму –
члени проектної групи.
зі спеціальності 113 – прикладна математика:
Бомба А.Я. – д.т.н., к.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри інформатики та
прикладної математики – голова (гарант);
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Сяський А.О. – д.т.н., к.ф.-м.н., проф., професор кафедри інформатики та
прикладної математики;
Петрівський Я.Б. – д.т.н., проф., проректор з навчально-виховної роботи;
Войтович І.С. – д.пед.н., проф. кафедри інформаційно-комунікаційних
технологій та методики викладання інформатики;
Власюк А.П. – д.т.н., проф. кафедри вищої математики (за сумісн.);
Присяжнюк І.М. – к.т.н., доц. кафедри інформатики та прикладної
математики;
Ярощак С.В. – к.т.н., доц. кафедри інформатики та прикладної математики;
Шахрайчук М.Й. – к.ф.-м.н., доц., декан факультету математики та
інформатики – члени проектної групи.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.26. Заяву доцента кафедри біології Грицай Наталії Богданівни про
рекомендацію до друку навчальних посібників «Методика навчання біології»
та «Методика навчання біології у таблицях і схемах» для студентів вищих
навчальних закладів природничих спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчальні посібники доцента Грицай Наталії
Богданівни «Методика навчання біології» та «Методика навчання біології у
таблицях і схемах» для студентів вищих навчальних закладів природничих
спеціальностей. Видання коштом автора.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2. 27. Заяву доцента Кривка М.П. про рекомендацію до друку монографії
“Організаційно-педагогічні засади підготовки менеджерів освіти шкільного
рівня»
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку монографію доцента Кривка М.П. /Заг. ред
проф. Малафіїка І.В. “Організаційно-педагогічні засади підготовки
менеджерів освіти шкільного рівня».
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
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2.28. Заяву професора Столярчука Б. Й. про рекомендацію до друку
навчально-методичного посібника «Співай моє місто» для студентів вищих
навчальних закладів мистецьких спеціальностей.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник професора
Столярчука Б.Й. «Співай моє місто» для студентів вищих навчальних
закладів мистецьких спеціальностей.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.29. Голову ГО «Студентська рада РДГУ» Карпову Анастасію
Володимирівну про виділення коштів зі спеціального фонду університету на
функціонування органів студентського самоврядування.
УХВАЛИЛИ:
Виділити з 01.05.2016 по 31.12.2016 р. кошти 1,06% від власних надходжень
зі спеціального фонду університету.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
2.30. Професора
Павелківа Р.В., першого проректора
РДГУ про
затвердження графіка наукових відряджень на
травень 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
Графік наукових відряджень на травень 2016 року затвердити.
Результати голосування :
За – 38 чол.;
Проти – немає;
Утримались – немає.
Голова Вченої Ради

професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар

доцент Терешко
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