
 ПРОТОКОЛ     № 8
 засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від   06 вересня  2016 р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               - 37 чол.
  
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Про  обрання  делегатів  Другого  Всеукраїнського  з’їзду  вищих

навчальних закладів державної форми власності 09 вересня 2016 року.
Доповідає ректор, професор Постоловський Р.М.

2.Різне.

І.СЛУХАЛИ :
1.1.     Професора Постоловського Р.М., ректора «Про обрання делегатів
Другого  Всеукраїнського  з’їзду  вищих  навчальних  закладів  державної
форми власності 09 вересня 2016 року».
    Ми  отримали  лист  від  Організаційного  комітету  Другого
Всеукраїнського  з’їзду  вищих  навчальних  закладів  державної  форми
власності, що відбудеться  09 вересня 2016 року.
    Делегати з’їзду обираються Вченою радою вищого навчального закладу
державної форми власності,  що має статус юридичної особи, відповідно
до Статуту. Від університету обирається по два делегати.
   Вищий навчальний заклад повинен надіслати до 07.09.2016 р. включно
Організаційному комітету копію витягу з протоколу засідання Вченої ради,
на якому обрано делегатів з’їзду. Тому сьогодні ми проводимо позачергове
засідання Вченої ради університету.
1.2. Професор Павелків Р.В., перший проректор.
     Я  пропоную  висунути  та  поставити  на  голосування  кандидатури
делегатів  Другого  Всеукраїнського  з’їзду  вищих  навчальних  закладів
державної форми власності голову профкому РДГУ Шидловського А.І. та
викладача кафедри фізики  Левчука В.В.
УХВАЛИЛИ:
     Обрати делегатами Другого Всеукраїнського з’їзду вищих навчальних
закладів  державної  форми  власності  голову  профкому  РДГУ
Шидловського А.І. та викладача кафедри фізики  Левчука В.В.

Результати голосування:
За – 37 чол.
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Проти – немає.
Утримались немає.

ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1.  Заяву  здобувача  кафедри  педагогіки,  освітнього  менеджменту  та
соціальної роботи Совгар Оксани Михайлівни про перезатвердження теми
кандидатської дисертації  «Діяльність Юліана Романчука в становленні і
розвитку українського шкільництва в Східній Галичині (друга половина
ХІХ – перша третина ХХ ст.)у зв’язку з її уточненням.
УХВАЛИЛИ:
     Тему кандидатської дисертації Совгар Оксани Михайлівни «Діяльність
Юліана Романчика в становленні і розвитку українського шкільництва в
Східній  Галичині  (друга  половина  ХІХ  –  перша  третина  ХХ  ст.)
затвердити.
     Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Малафіїк І.В.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.2.  Професор  Пелех  Ю.В.,  проректор  з  науково-методичної  роботи  та
міжнародного співробітництва.
      Ми  інтенсивно працюємо  над  тим,  щоб  залучити  до  навчання  в
нашому  університеті  іноземних  громадян,  але  це  справа  кожного
факультету.  Випустимо  рекламну  продукцію.   Є  індійська  фірма,  яка
організовує набір студентів з Гани, але деканат сам привозить студентів.
Для цього треба щеплення від їхніх захворювань, тобто, є деякі складності
над яким мусимо попрацювати.

2.3.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
нагородження  Грамотою  обласної  державної  адміністрації  Юхименко-
Назарук Ірини Анатоліївни за багаторічну працю з підготовки спеціалістів
ДКМ та з нагоди 20-ти річчя кафедри менеджменту.
УХВАЛИЛИ:
     Порушити клопотання перед обласною державною  адміністрацією про
нагородження Юхименко-Назарук Ірини Анатоліївни Грамотою обласної
державної  адміністрації  за  багаторічну  працю з  підготовки  спеціалістів
ДКМ та з нагоди 20-ти річчя кафедри менеджменту.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.4.  Професора  Павелківа  Р.В.,  першого  проректора  РДГУ  про
нагородження  Грамотою  обласної   Ради  Поліщук  Олени  Юріївни    за
багаторічну  працю  з  підготовки  спеціалістів   та  з  нагоди  20-ти  річчя
кафедри менеджменту.
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УХВАЛИЛИ:
     Порушити  клопотання  перед  обласною  Радою про  нагородження
Поліщук Олени Юріївни   Грамотою обласної Ради за багаторічну працю з
підготовки спеціалістів   та з нагоди 20-ти річчя кафедри менеджменту.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.5.  Професора  Павелківа  Р.В.  про  затвердження  Положення  про  порядок
присвоєння  вчених  звань  професорів  і  доцентів  кафедр  Рівненького
державного гуманітарного університету.
УХВАЛИЛИ:
        Відповідно  до  наказу МОН України № 13 від  14.01.2016 р.  «Про
затвердження  Порядку  присвоєння  вчених  звань  науковим  і  науково-
педагогічним працівникам» затвердити Положення про порядок присвоєння
вчених  звань  професорів  і  доцентів  кафедр  Рівненького  державного
гуманітарного університету.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

.

Голова Вченої ради                                    проф.Постоловський Р.М.

Вчений секретар                                        доцент Терешкуо Л.В.

3


	ПРОТОКОЛ № 8

