Шановні члени Вченої Ради, викладачі, студентський актив!
Дозвольте щиро привітати Вас із початком нового навчального року, побажати
міцного здоров’я, творчих сил та наснаги, енергії, високих досягнень та плідної праці
у науковій, навчальній, педагогічній діяльності!
Освітня діяльність в університеті у 2016-2017 навчальному році була
організована за традиційними формами. З метою підвищення рівня гуманітарної,
математичної, природничої освіти в університеті структурними підрозділами
реалізовувалася парадигма теоретико-методологічних, наукових і дидактичних
принципів розвитку освіти орієнтованих на впровадження інноваційних моделей
навчання відповідно до вимог динамічної трансформації українського суспільства та
сучасних європейських реалій.
Контингент студентів у 2016-2017 н.р. становив 7892 з них:
- денна форма – 5088 осіб;
- заочна форма – 2804 особи.
Для порівняння контингент студентів у 2015-2016 н.р. становив

8680. Як

бачимо у порівнянні з цим навчальним роком число студентів зменшилось на – 778
осіб. На жаль і у 2017-2018 н. р. спостерігається суттєве зменшення контингенту
студентів, загальна кількість яких становить 6191 особа, що на 1701 особу менше ніж
у минулому навчальному році, що змушує керівництво університету вживати заходи
щодо оптимізації кадрових питань.
На кінець 2016/2017 навчального року в Рівненському державному
гуманітарному університеті працювало 648 науково-педагогічних працівників, з
яких 441 чоловік мають науковий ступінь, вчене звання, (50 докторів
наук/професорів, 391 кандидатів наук/ доцентів) та 540 працівників навчальнодопоміжного та адміністративно-господарського персоналу.
За посадами:
- професорів кафедр – 78 чол., з них 70 чол. мають науковий ступінь;
- доцентів – 345 чол., з них 320 чол. мають науковий ступінь;
- старших викладачів – 119 чол., з них 17 чол. мають науковий ступінь;
- викладачів – 106 чол. – з них 6 чол. мають науковий ступінь.
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В РДГУ функціонує 9 факультетів, Інститут мистецтв, Інститут психології та
педагогіки (на громадських засадах) та Інститут довузівської підготовки і
післядипломної освіти, в складі яких 52 кафедри.
У Рівненському державному гуманітарному університеті наукова та науковотехнічна діяльність, підготовка науково-педагогічних кадрів провадяться відповідно
до вимог сьогодення.
Для

ефективнішого

використання

науково-дослідницького

потенціалу

університетської науки в УкрІНТЕІ зареєстровано 22 кафедральні теми, що
виконуються у межах робочого часу викладачів.
У поточному році виконуються 2 фундаментальні дослідження «Теоретичні та
методичні

засади різновекторності інноватики

у вихованні: досвід, реалії,

перспективи» (науковий керівник – д.пед.н., проф. О. Б. Петренко) та «Розвиток
методів комплексного аналізу і теорії збурень моделювання нелінійних процесів з
керуванням, ідентифікацією та оптимізацією» (науковий керівник – д.т.н.,
проф. А. Я. Бомба).
На конкурс наукових робіт і розробок у МОН України подано два проекти
фундаментальних досліджень, які плануються до виконання за рахунок коштів
державного

бюджету

починаючи

з

2018

року:

«Створення

новітніх

металонанодисперсних наповнювачів – активних модифікаторів електро-, тепло- та
в'язкопружних властивостей гнучколанцюгових полімерів» (науковий керівник –
д.х.н., проф. Б. С. Колупаєв ) та «Вплив на живі організми та екосистеми токсикантів
групи

полімерних

похідних

гуанідину»

(науковий

керівник

–

д.б.н.,

доц. А. В. Лисиця).
У 2017 році захищено 3 докторські дисертації (Н. В. Поліщук, Р. П. Давидюк,
А.О. Князевич) та 3 кандидатські дисертації.
13 грудня 2016 року Атестаційною Колегією МОН України затверджено
спеціалізовану вчену раду Д 47.053.01 з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук за спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на три роки (наказ МОН
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України № 1604 від 22.12.2016 р.). У кінці вересня 2017 р. відбудуться перші чотири
захисти.
В університеті видаються збірники наукових праць з історичних, педагогічних,
психологічних, мистецтвознавчих, філософських галузей наук: «Актуальні проблеми
вітчизняної та всесвітньої історії», «Панорама політологічних студій», «Українська
культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку», «Оновлення змісту, форм та методів
навчання і виховання в закладах освіти», «Інноватика у вихованні», «Психологія:
реальність і перспективи», «Нова педагогічна думка», «Філософія. Педагогіка.
Суспільство».
Активно працюють і розвиваються наукові школи

ректора університету

проф. Р. М. Постоловського «Історія слов’янських народів»; першого проректора,
проф. Р. В. Павелківа
проф. Б. С. Колупаєва
проф. А. Я. Бомби

«Моральні
«Фізико-хімія

«Моделювання

проф. Л. М. Шугаєвої

основи

соціалізації

гетерогенних

нелінійних

збурень

«Філософсько-релігієзнавчі

особистості»;

полімерних

систем»;

процесів

систем»;

проблеми

та

християнства»;

проф. Н. О. Михальчук «Проблеми психолінгвістики та міжкультурної комунікації» ;
проф. О. Б. Петренко «Розвиток вітчизняної освіти: різновекторність пошуків»,
проф. Д. В.

Лико

«Відтворення

родючості

грунтів

та

збалансоване

природокористування».
Належна увага в університеті приділяється винахідницькій діяльності. Отримано
1 патент на корисну модель, 2 свідоцтва про авторське право, подано 3 заявки на
охоронні документи інтелектуальної власності.
Науково-педагогічні працівники опублікували 30 монографій; 207 підручників
та навчальних посібників; 1283 публікації в наукових виданнях, у т.ч.: 103 статті за
кордоном; 31 стаття у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних.
Згідно з планом проведення науково-практичних конференцій і науковопрактичних семінарів в університеті організовано і проведено 9 всеукраїнських і
6 міжнародних науково-практичних конференцій.
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Є наукові здобутки і в студентів університету. Так, учасниками ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади стало 29 студентів, із них 2 посіли призові
місця:
Сарапіна Ірина Олександрівна – І місце зі спеціальності «Документознавство та
інформаційна діяльність» (науковий керівник – викл. М. С. Костенко);
Пасько Олександр Васильович – ІІІ місце зі спеціальності «Технологічна освіта»
(наукові керівники – доц. О. А. Герасименко, ст. викл. А. І. Войтко).
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук брали участь 14 студентів, здобули перемогу – 5:
Марчук Тетяна Сергіївна – диплом І ступеня зі спеціальності «Дошкільна
освіта» (науковий керівник – доц. О. І. Падалка);
Скібчик Анна Василівна – диплом ІІ ступеня з галузі «Історичні науки»
(науковий керівник – доц. Р. Ю. Михальчук);
Бойцов Вадим Іванович – диплом ІІ ступеня з галузі «Математичні науки»
(наукові керівники – проф. А.Я. Бомба, доц. С. В. Ярощак);
Стрілець Оксана Юріївна – диплом ІІ ступеня з галузі «Актуальні проблеми
інклюзивної освіти» (науковий керівник – доц. Т. О. Павлюк);
Яриніч Олег Валерійович – диплом ІІ ступеня з галузі соціальних комунікацій
(науковий керівник – доц. Л.М. Казначеєва).
У VIІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка студентка Микитюк Наталія Ігорівна виборола диплом
ІІ ступеня (науковий керівник – доц. Н. В. Мушировська).
Переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих
навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг» стали студенти Нечидюк
Ірина Василівна (диплом ІІ ступеня, науковий керівник – доц. О.В.Шимко), Самков
Володимир Олегович (диплом ІІІ ступеня, науковий керівник – доц. І.О. Дейнега).
Загальний обсяг опублікованих наукових праць студентів становить 562 статей і
тез доповідей, з них самостійно – 335.
У травні 2017 р. призначено премію голови Рівненської обласної державної
адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних
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досліджень та науково-технічних розробок молодому вченому – к.мист., доценту
кафедри культурології і музеєзнавства С. В. Виткалову.
На сьогодні наукова діяльність РДГУ реалізується у певних напрямках
міжнародного співробітництва. Зокрема у рамках підписаної угоди між Академією
ім. Яна Длугоша в м.Ченстохова (Республіка Польща) та РДГУ про академічну
мобільність маємо на меті вже вдруге продовжити семестрове навчання студентів
РДГУ у вищому навчальному закладі Польщі, після завершення якого випускники
отримують сертифікати та додатки до дипломів, видані і засвідчені Університетомпартнером.
Після

успішного

закордонного

стажування

студентів

педагогічного

та

психолого-природничого факультетів вважаємо, що міжнародна співпраця з East
European Cluster триватиме й надалі відповідно до підписаної у листопаді 2016 р.
угоди між РДГУ та Міжнародним кластером.
Зважаючи на те, що в РДГУ вже навчається 17 студентів-іноземців (громадяни
Лівії, Туреччини, Грузії, Азербайджану), сума сплати яких за освітні послуги складає
півмільйона гривень, маємо на меті й надалі продовжувати набір іноземних громадян
до лав студентів РДГУ з Лівії, Азербайджану, Грузії та залучити на навчання до
нашого Університету студентів з Індії.
У рамках підписаної угоди строком дії до 2020 р. другий рік поспіль триває
навчання за програмою «Подвійний диплом» між педагогічним факультетом РДГУ
(декан проф. Сілков В.В.) та WSG (Університетом Економіки, м. Бидгощ, Польща);
факультетом іноземної філології РДГУ (декан проф. Ніколайчук Г.І.) та WSL (Вища
Школа Лінгвістична, м. Ченстохова, Польща), згідно з якою студенти-учасники
програми отримують диплом бакалавра в Україні, а також диплом бакалавра
європейського зразка з правом продовження навчання в магістратурі в будь-якому
університеті країн ЄС.
Після позитивного схвалення партнерами програми «Erasmus+» грантового
проекту вбачаємо у перспективі включно до 2021 р. кращих студентів РДГУ
відправляти на навчання у вищі навчальні заклади ЄС.
Разом з тим подано заявку на участь у міжнародному проекті з Університетом
Економіки в Бидгощі (факультет ДКМ), подано для розгляду два проекти щодо
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участі в українсько-польському конкурсі проектів: «Рефлексивна освіта у вищих
навчальних закладах» (керівник проекту – Пелех Ю.В.); «Система цінностей
польської та української молоді та механізми сценарію їх формування –
порівняльний аналіз на базі концепції транзакційного аналізу» (керівник проекту –
Павелків Р.В.), а також готується до подання заявка про співпрацю історикосоціологічного факультету та Державного інституту в Освенцімі ім. В. Пілецького.
За участі викладачів факультету іноземної філології Константінової О.В., Білоус
Т.М. та волонтера Корпусу миру Тіма Данте Мелоні запланована реалізація проекту
щодо міжкультурної комунікації студентів та розвитку їхнього креативного
лідерства.
У рамках пролонгованих угод продовжується співпраця з університетами Ренн 2
та Віа Доміція міста Перпіньян (Франція), Брестським державним університетом
імені О.С. Пушкіна (Білорусь) щодо проведення дослідних робіт з розробки наукових
основ природокористування, туризму, охорони навколишнього середовища, зокрема
Поліського регіону України і Білорусі.
Маємо на меті разом з кафедрою театральної режисури підготувати угоди щодо
міжнародної наукової співпраці за попередніми домовленостями з Академією
Ігнатіанум (Краків, Польща) та Вищою школою театрального мистецтва ім. Людвіка
Сольського (Краків, Польща).
До

того

ж,

плануємо

продовжувати

плідне

налагодження

зв’язків

з

університетами м. Баку (Азербайджан) щодо залучення абітурієнтів на навчання у
нашому університеті за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Прикладна
математика», а також пошуку кандидатів на навчання у магістратурі, аспірантурі та
докторантурі за спеціальностями «Комп’ютерні науки» та «Прикладна математика».
Триває співпраця факультету української філології РДГУ з Канадським
Інститутом українських студій (університетом Альберта).
За результатами офіційного візиту Надзвичайного та Повноважного Посла Індії
в Україні Маноджа Кумара Бхарті до РДГУ перспективним вбачаємо плідне
партнерство у майбутньому та суттєву активізацію індійсько-українського діалогу у
сфері освіти. Крім того, за підтримки Посольства Індії в Україні заплановано
відкриття Центру українсько-індійської культури в Університеті.
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У 2016-2017 н.р. навчально-методичним відділом ліцензування та акредитації
було проведено чергову акредитацію напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр», а саме:
- 6.040301 Прикладна математика (113 «Прикладна математика» за «Переліком
2015»).
- 6.040302 Інформатика (122 «Комп’ютерні науки», 014 «Середня освіта
(Інформатика)» за «Переліком-2015»).
А також первинну акредитацію напряму підготовки освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» 6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури
(027 «Музеєзнавство, памʼяткознавство» за «Переліком 2015»).
За період 2016-2017 н.р. в університеті вперше започатковано нові спеціальності
освітнього ступеня «бакалавр»:
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікаційні та регіональні студії з
ліцензованим обсягом 25 осіб;
- 054 Соціологія з ліцензованим обсягом 30 осіб;
- 028 Менеджмент соціокультурної діяльності з ліцензованим обсягом – 60 осіб.
Також

вперше започатковано підготовку за магістерськими програмами зі

спеціальностей:
- 091 Біологія з ліцензованим обсягом 40 осіб;
- 051 Економіка з ліцензованим обсягом 30 осіб;
- 014 Середня освіта (біологія) з ліцензованим обсягом 30 осіб;
- 014 Середня освіта (фізична культура) з ліцензованим обсягом 50 осіб;
- 026 Сценічне мистецтво з ліцензованим обсягом 25 осіб;
- 023

Образотворче

мистецтво,

декоративне

мистецтво,

реставрація

з

ліцензованим обсягом 40 осіб;
- 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство з ліцензованим обсягом 25 осіб.
Навчально-методичним

відділом

ліцензування

та

акредитації

здійснено

збільшення ліцензованого обсягу (шляхом започаткування) зі спеціальностей за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти:
- 053 Психологія з ліцензованим обсягом 150 осіб;
- 052 Політологія з ліцензованим обсягом 30 осіб;
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- 012 Дошкільна освіта з ліцензованим обсягом 150 осіб;
- 013 Початкова освіта з ліцензованим обсягом 150 осіб;
- 032 Історія і археологія з ліцензованим обсягом 60 осіб;
- 025 Музичне мистецтво з ліцензованим обсягом 80 осіб;
- 014 Середня освіта (музичне мистецтво) з ліцензованим обсягом 60 осіб
Варто відзначити, що в порівнянні з 2016 роком за освітнім ступенем
«бакалавр» ліцензований обсяг збільшився на 115 осіб, а за освітнім ступенем
«магістр» - 695 осіб.
Відповідно до наказу ректора від 21 вересня 2016 року № 164 відділом
узагальнено дані щодо рівня наукової та професійної активності науковопедагогічних працівників за останні п’ять років.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.07.2017 року за № 141л «Про переоформлення ліцензій» переоформлено та отримано нову ліцензію на
освітню діяльність в сфері вищої освіти. А також на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих
обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію
напрямів та спеціальностей» від 19.12.2016 №1565 переоформлено 72 сертифікати
про акредитацію напряму (спеціальності) за «Переліком 2015».
У 2017-2018 навчальному році планується здійснити:
до 30 грудня 2017 року проведення чергової акредитації спеціальностей:
- 113 Прикладна математика (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 122 Комп’ютерні науки(другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 014 Середня освіта (інформатика) (другого (магістерського) рівня вищої
освіти)).
До 1 липня 2018 року здійснити акредитацію наступних спеціальностей:
- 017 Фізична культура і спорт (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти));
- 014 Середня освіта (фізична культура) (першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти));
- 029

Інформаційна,

бібліотечна

та

архівна

справа

(освітня

програма

«Документознавство та інформаційна діяльність») (першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти));
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- 052 Політологія (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти));
До 30 грудня 2018 року провести первинну акредитацію спеціальностей:
- 012 Дошкільна освіта (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 013 Початкова освіта (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 014 Середня освіта (біологія) (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 014 Середня освіта (музичне мистецтво) (другого (магістерського) рівня вищої
освіти));
- 014 Середня освіта (фізична культура) (другого (магістерського) рівня вищої
освіти));
- 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (другого
(магістерського) рівня вищої освіти));
- 025 Музичне мистецтво (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 026 Сценічне мистецтво (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 027 Музеєзнавство, памʼяткознавство (другого (магістерського) рівня вищої
освіти));
- 032 Історія і археологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 051 Економіка (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 052 Політологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 053 Психологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти));
- 091 Біологія (другого (магістерського) рівня вищої освіти)).
Навчально-методичний відділ ліцензування та акредитації на даний час
співпрацює з кафедрами та факультетами РДГУ на предмет кадрової відповідності
Ліцензійним

умовам

провадження

освітньої

діяльності

закладів

освіти

затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №
1187 з метою започаткування нових спеціальностей в РДГУ.
За звітний період робота всіх підрозділів АГЧ була спрямована на забезпечення
життєдіяльності РДГУ, а саме:
- створення умов для навчання студентів та їх проживання,
- утримання в належному стані будівель і споруд університету, прилеглих та
закріплених територій,
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- забезпечення безперебійної роботи –електро, -газо, -водо та тепломереж
університету,
- впровадження режиму економії та енергозбереження,

а також ліквідацію

аварійних ситуацій мереж водопостачання та водовідведення по вул. Толстого,5 та
по вул. Пластовій, 29-31.
Проблемними питаннями залишаються:
- відновлення системи теплопостачання навчального корпусу №2 і № 5 по вул.
Пластовій 31;
- поточний ремонт переходу від навчального корпусу

№2 до навчального

корпусу №5, та поточний ремонт від навчального корпусу №5 до гуртожитку №7;
- завершення

робіт по запобіганню виникнення аварійної ситуації будівлі

гуртожитку №2, вул. Котляревського,16;
- потребують ремонту покрівлі гуртожитків №№ 1;4;5; та н.к.№1;№3;
- реконструкція фасаду центрального входу н.к. №2;
- обстеження та профілактичний ремонт системи теплопостачання н.к. №1.
Для цього необхідно розробити план виконання поточних ремонтних робіт на
2018 р. і передбачити :
- фінансування університету;
- матеріально-технічне забезпечення;
- проведення комплексу заходів та ремонтних робіт інженерних мереж
навчальних корпусів і гуртожитків до початку опалювального сезону 2017-2018 н.р.
(до 01.10.2017 р.)
- проведення енергозберігаючих заходів з утеплення навчальних корпусів і
гуртожитків університету.
- заповнити вакантні посади господарських служб

в

штатному

розписі

Університету фахівцями відповідних кваліфікацій.
- розробити

/переглянути/

інструкції з охорони праці для працівників

університету та безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процессу,
відповідно до „Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.
Поточні ремонти власними силами забезпечують тільки тимчасове усунення
проблеми, а в зимовий та весняний періоди при таненні снігу проблема
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поглиблюється, тому в плановому 2018 році необхідно першочергово передбачити
кошти на фінансування вищевказаних проблемних робіт.
З метою покращення фінансово-економічного стану Університету необхідно:
- ліквідувати

заборгованість

мешканців

гуртожитку

за

надані

послуги

проживання, яка станом на 28.08.2017р. становить більше 130 тис. грн.;
- встановити контроль за несанкціонованим

споживанням електроенергії

в

гуртожитках;
- переглянути умови і терміни дії угод оренди тимчасово вільних приміщень і
площ будівель університету, передбачивши встановлення електролічильників;
- встановити контроль за надходженням коштів від надання університетом
платних послуг;
- розробити та затвердити План закупівель комунальних послуг на 2018рік.
Стосовно завершеної вступної кампанії 2017 року хотілося б відзначити наступне.
Вступна кампанія проводилася згідно з чинними Законами та нормативно-правовими
актами з питань прийому вступників.
На 2017-2018 навчальний рік було прийнято на навчання наступну кількість
осіб:
БАКАЛАВР
Денна форма навчання: ‒ 718 (з них: 353 (держ.) + 365 (платн.)
Заочна форма навчання: ‒ 484 (з них: 98 (держ.) + 386 (платн.)
ВСЬОГО:
‒ 1202 (з них 451 (держ.) + 751 (платн.)
МАГІСТР
Денна форма навчання: ‒ 488 (з них 314 (держ.) + 174 (платн.)
Заочна форма навчання ‒ 489 (з них 74 (держ.) + 415 (платн.)
ВСЬОГО:
‒ 977 (з них 388 (держ.) + 589 (платн.)
ВСЬОГО ПО УНІВЕРСИТЕТУ
Денна форма навчання: ‒ 1206 (з них: 667 (держ.) + 539 (платн.)
Заочна форма навчання ‒ 973 (з них 172 (держ.) + 801 (платн.)
ВСЬОГО:
‒ 2179 (з них 839 (держ.) + 1340 (платн.)
Щодо фінансово-господарської діяльності РДГУ станом на 1 вересня 2017
року то слід відзначити, що університет є бюджетною установою і діє виключно

у відповідності до кошторису доходів і видатків університету, який
затверджується у МОНУ.
11

Кошторис доходів і видатків університету за 2016 рік (із змінами) затверджений
в сумі 128 млн. 315,6 тис. грн., в т.ч. асигнування із бюджету (загальний фонд)
складають 96 млн. 365,4 тис. грн., власні надходження (спеціальний фонд) – 31 млн.
950,2 тис. грн.
на 2017 фінансовий рік заплановано (із змінами), всього:
138 млн 213,3 тис. грн., у т.ч. :
-загальний

фонд – 105 млн. 213,3 тис. грн..(84 млн. 625,3 тис. грн..- основна

діяльність , 20 млн. 588 тис. грн..- академічна стипендія).

-спецфонд -33 млн. грн. (при мінімальній потребі – 60 млн. грн.)
Окремо за січень – серпень виплачено 2 млн. 159,5 тис. грн. соціальної стипендії.
Видатки здійснюються у відповідності до затвердженого плану використання
коштів, асигнувань із держбюджету та власних надходжень.
Пріоритетні напрямки в фінансово - економічній діяльності університету:
1.Збільшення власних надходжень (запровадження додаткових платних послуг);
2.Зменшення видатків спецфонду, а саме:
- зменшення фонду оплати праці у спецфонді кошторису. Особливу увагу
приділяти відповідності ставок ПВС по спецфонду до надходження коштів від
платного навчання;
-

постійна робота адміністрації університету із всіма працівниками про

необхідність

тимчасово,

до

стабілізації

складної

фінансової

ситуації,

запровадження істотних змін в умовах оплати праці (переведення всіх
працівників на 2/3 заробітної плати після зимової сесії – на період зимових
канікул та навчання за дистанційною формою, сумісництво ПВС до 0,5 ставки
замінити при потребі погодинною оплатою, для збереження працівників –
перехід на неповні ставки і т.д.);
- дотримання суворої економії в використані комунальних послуг та
енергоносіїв, інших витрат.
Для приведення в дію вищевикладених пріоритетних напрямків (пропозицій)
посилити роботу комісії з оптимізації фінансово – господарської діяльності
університету.
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Шановні колеги!
Ми вступаємо у новий навчальний рік за досить складних фінансових та інших
обставин. Але величезний потенціал нашого колективу не залишає сумнівів, що ми
подолаємо і ці труднощі, знайдемо гідні відповіді і на виклики, збережемо науковопедагогічні школи і високий рівень наукових досліджень. Переконаний, що завдяки
гармонійному і нерозривному поєднанню освіти й науки наш Університет та Україна
займуть гідне місце у світовій спільноті.
Нехай

у

нашому

багатотисячному

колективі

завжди

панує

злагода,

взаєморозуміння і неповторна творча атмосфера! Бажаю усім нам міцного здоров’я,
любові, добра та віри в щасливе майбутнє нашого Університету, української нації та
Української держави!
Дякую за увагу!

Ректор РДГУ

проф. Постоловський Р.М.
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