
ПРОТОКОЛ     № 9
 засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від    29 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. Звіт  декана   історико-соціологічного  факультету  «Про  забезпечення

якості фахової підготовки спеціалістів, підвищення наукової діяльності
кафедр, росту кадрового потенціалу та організації самостійної роботи
студентів».

Доповідає  доцент  Шеретюк  В.М.,  декан   історико-соціологічного
факультету.
Співдоповідач доцент Янцур М.С., голова комісії.

2. Різне.

І.СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт  доцента  Шеретюка  В.М.,   декана   історико-соціологічного
факультету  «Про  забезпечення  якості  фахової  підготовки  спеціалістів,
підвищення  наукової  діяльності  кафедр,  росту  кадрового  потенціалу  та
організації самостійної роботи студентів».
Звіт додається.
1.2.  Доповідь  доцента  Янцура  М.С.,  голови  комісії  «Про  забезпечення
якості  фахової  підготовки  спеціалістів,  підвищення  наукової  діяльності
кафедр,  росту  кадрового  потенціалу  та  організації  самостійної  роботи
студентів історико-соціологічного факультету».
 Доповідь додається.
ВИСТУПИЛИ:
1.1. Професор  Петрівський  Я.Б., проректор  з  навчально-виховної

роботи.
    Завдання, які стоять перед історико-соціологічним факультетом з якісної
підготовки  фахівців  виконуються завдяки  спільним зусиллям деканату і
кафедр,  усього  викладацького  складу,  який  плідно  працює  над
удосконаленням  та  модернізацією  навчально-методичного  забезпечення
дисциплін,  впровадженням  інновацій,  практичного  досвіду.  Проводять
цікаві та актуальні навчально-виховні заходи з  професійної підготовки та
патріотичного  виховання  студентської  молоді.  Кадровий  потенціал



високий, керують кафедрами доктори наук, професори, високий показник
наукового зростання кадрів вищої кваліфікації. В цілому роботу деканату і
кафедр з окресленого питання пропоную схвалити.
1.2. Професор Павелків Р.В., перший проректор РДГУ.
     Ми прослухали змістовний,  аналітичний звіт і  співдоповідь голови
комісії і бачимо, що якісну підготовку фахівців на історико-соціологічному
факультеті  проводять  висококваліфіковані  викладачі  і  цей  потенціал  є
одним із найкращих в університеті, це дуже позитивно. У звіті висвітлені
досягнення факультету. Однак у 2017 році буде працювати магістратура у
двох  напрямках-навчально-педагогічному та науковому, тому нам треба
буде  потрібний  ще  однин  доктор  наук.   На  історичних  спеціальностях
контингент  студентів  стабільний,  а  політологи  є  проблемними  (всього
вчиться   59  студентів-політологів).  Потрібно  вивчати,  які  спеціальності
потрібні  регіону  і  вирішувати  набір  абітурієнтів,  бо  це  проблеми  зі
ставками,  годинами  тощо.  Тому,  ми  або  набираємо  повноцінні  групи
політологів, або припиняємо їх набір взагалі. Для декана і професора Гона
є дуже велике поле діяльності.  Комісія плідно попрацювала і висловила
свої побажання. Роботу деканату і кафедр вважаю задовільною.
1.3. Професор Постоловський Р.М., ректор.
    У звіті  висвітлені  досягнення  факультету і  вузлові  проблеми.  Радує
кадровий  високий  потенціал,  але  серйозно  потрібно  проаналізувати
проблеми  з  політологією.  Можливо  нам   можна  відкрити  інші
спеціальності, які є необхідні і користуються попитом в регіоні. Ви йдіть
до  абітурієнтів в  коледжі,  школи,  вивчайте  ситуацію,  створюйте цікаві
гуртки, проводьте профорієнтаційну роботу.

УХВАЛИЛИ:
    Заслухавши та  обговоривши звіт  доцента  Шеретюка В.М.,   декана
історико-соціологічного  факультету  «Про  забезпечення  якості  фахової
підготовки  спеціалістів,  підвищення  наукової  діяльності  кафедр,  росту
кадрового потенціалу та організації самостійної роботи студентів» , Вчена
рада  констатує,  що  деканатом  та  кафедрами  факультету  проводиться
відповідна  роброта  в  напрямку  забезпечення  якості  фахової  підготовки
спеціалістів,  підвищення  рівня  наукової  діяльності,  росту  кадрового
потенціалу  та  організації  самостійної  роботи  студентів  шляхом
впровадження науково-методичних новацій  з  урахуванням особливостей
суспільно-політичних, державних та культурно-освітніх процесів держави
та світу.
    Шляхом  акцентування  уваги  студентів  на  новітніх  наукових  та
моральних орієнтирах впровадження нових курсів та спецкурсів вдається
ефективно реалізувати у процесі підготовки фахівців нові чинники теорії і
практики  в  соціально-історичному  контексті.  Активно  впроваджуються
мультимедійні засоби, Інтернет-ресурс, навчальні фільми, відео ролики та
ін. В основу навчально-виховного процесу покладено принципи гуманізму,
сучасні досягнення психолого-педагогічної науки, компетентнісний підхід,



поглиблюється співпраця між студентом і викладачем шляхом залучення
студентів до наукової та творчої роботи.
      Удосконалюється  та  поглиблюється  наукова діяльність факультету
шляхом  розширення  тематичного  спектру  організації  та  проведення
наукових  конференцій  регіонального,  всеукраїнського  та  міжнародного
формату  із  залученням  студентства,  участь  у  конференціях  зарубіжжя.
Регулярно видаються 3 наукових збірника (2 фахових), наукові монографії
       Ефективно організована підготовка кадрів вищої кваліфікації завдяки
аспірантурі та науковим школам. Науковий ценз становить 86%.
      Навчально-методичне забезпечення організації  самостійної  роботи
студентів  реалізується  з  допомогою  використання   комп’ютерних
технологій,  забезпечення  електронними  завданнями,  виданнями,
літературою,  поєднуються  традиційні  та  сучасні  інновації,  що  сприяє
створенню єдиного освітнього інформаційного середовища.
     Разом  з  тим,  для  ефективної  підготовки  фахівців  необхідно
удосконалювати  інформаційні  технології  навчання,  на  випускових
кафедрах збільшити кількість докторів наук, професорів.
УХВАЛИЛИ:
1. Звіт  доцента  Шеретюка  В.М.,   декана   історико-соціологічного

факультету «Про забезпечення якості фахової підготовки спеціалістів,
підвищення наукової діяльності кафедр, росту кадрового потенціалу та
організації самостійної роботи студентів»схвалити. Роботу деканату та
кафедр вважати задовільною.

2. Працювати над удосконаленням навчально-методичного забезпечення
фахової  підготовки  спеціалістів  відповідно  до  галузей  знань  та
спеціальностей  в  умовах  кредитно-трансферної  системи  організації
навчального процесу на основі новітніх освітніх технологій.

Постійно                         НМР факультету, кафедри.
3. Посилити  роботу  щодо  підвищення  рівня  наукової  діяльності,

використовуючи сучасні форми, методи та засоби.
Постійно                           деканат, кафедри.
4. Забезпечити  електронний  варіант  організації  самостійної  роботи

студентів з дисциплін кафедр, удосконалювати існуючу матероіаль6но-
технічну базу.

Постійно       деканат, кафедри, помічник ректора з питань інформатизації.
5. Забезпечити динаміку подальшого наукового зростання та підвищення
рівня  кадрового  складу  кафедр  шляхом  пришвидшення  підготовки  та
захисту  докторських  та  кандидатських  дисертацій  з  відповідних
спеціальностей.
Постійно                            деканат, кафедри.
6.  Удосконалити  систему  застосування  інформаційно-комунікаційних
технологій,  зокрема,  шляхом  створення  кафедральних  та  персональних
сайтів викладачів для використання їх як сучасного джерела комунікацій
між професорсько-викладацьким складом кафедр і студентами.
Постійно       деканат, кафедри, помічник ректора з питань інформатизації.



       Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  професора
Петровського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.   

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

ІІ,СЛУХАЛИ:
2.1.Заяву ст. викладача кафедри іноземних мов Дуброви Алли Степанівни
про  затвердження  теми  кандидатської  дисертації  «Формування
професійної  готовності  майбутніх  учителів  іноземної  мови  у  ВНЗ»  зі
спеціальності  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти  та
призначення  наукового керівника доктора  педагогічних наук,  професора
Сверлюка Ярослава Васильовича.
УХВАЛИЛИ:
     Тему кандидатської дисертації Дуброви Алли Степанівни «Формування
професійної  готовності  майбутніх  учителів  іноземної  мови  у  ВНЗ»  зі
спеціальності  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти
затвердити.
     Науковим  керівником  призначити  доктора  педагогічних  наук,
професора Сверлюка Ярослава Васильовича.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.2.  Заяву   викладача   Пастушенка  Любомира  Андрійовича  про
затвердження  теми  кандидатської  дисертації  «Педагогічна  технологія
розвитку  професійної  компетентності  майбутніх  вчителів  музичного
мистецтва  у  вищих  навчальних  закладах»  зі  спеціальності  13.00.04  –
теорія та методика професійної освіти.  
УХВАЛИЛИ:
     Тему кандидатської  дисертації  Пастушенка Любомира Андрійовича
«Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх
вчителів  музичного  мистецтва  у  вищих  навчальних  закладах»  зі
спеціальності  13.00.04  –  теорія  та  методика  професійної  освіти
затвердити.

      Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.3.  Професора  Петрівського  Я.Б.,  проректора  з  навчально-виховної
роботи  про  затвердження  Положення  «Про  атестацію  педагогічних
працівників».
УХВАЛИЛИ:
     Положення про атестацію педагогічних працівників РДГУ затвердити.

Результати голосування:



За – 37 чол.
Проти – немає.

Утримались немає.
2.4. Заяву викладача Пилиповича Т.В. про затвердження до друку наукової
монографії «Під чужими  мундирами – українські серця: участь українців
у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни»
УХВАЛИЛИ:
     Затвердити до друку наукову монографію викладача Пилиповича Т.В.
«Під чужими  мундирами – українські серця:  участь українців у складі
Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни»

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.5. Заяву  аспірантки Таргоній Іванни Василівни про затвердження теми
кандидатської  дисертації  «Виховання  естетичної  культури  студентів
мистецьких  спеціальностей  вищих  навчальних  закладів  у  процесі
застосування  мультимедійних  технологій»  зі  спеціальності  13.00.07  –
теорія та методика  виховання та призначення наукового керівника доктора
педагогічних наук, професора  Потапчук Т.В.
УХВАЛИЛИ:
     Тему аспірантки Таргоній Іванни Василівни кандидатської дисертації
«Виховання  естетичної  культури  студентів  мистецьких  спеціальностей
вищих  навчальних  закладів  у  процесі  застосування  мультимедійних
технологій»  зі  спеціальності  13.00.07  –  теорія  та  методика   виховання
затвердити.
     Науковим  керівником  призначити  доктора  педагогічних  наук,
професора  Потапчук Т.В.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

2.6. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
графіка наукових відряджень нва жовтень 2016 р.
УХВАЛИЛИ:
     Графік наукових відряджень на жовтень 2016 р.затвердити. Додається.

Результати голосування:
За – 37 чол.

Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради                                    проф.Постоловський Р.М.



Вчений секретар                                        доцент Терешкуо Л.В.
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