
ПРОТОКОЛ №2-19  

засідання Навчально-методичної ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 24.09.2019 р. 

 

 Голова   – Войтович І.С., завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики 

Секретар – Вершинська О.Б., методист вищої категорії Центру якості освіти 

 

Присутні члени:  

Павелків Р.В., перший проректор; 

Сойчук Р.Л., заступник голови НМР, завідувач кафедри педагогіки 

початкової освіти; 

Никон О.К., заступник директора Інституту мистецтв; 

Максимцев Ю.Р., заступник декана з навчальної роботи фізико-

технологічного факультету; 

Колосюк О.А. – начальник навчального відділу; 

Кусік Г.М. – заступник начальника навчального відділу; 

Байло О.А. – начальник навчально-методичного відділу з питань 

ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про проведення декад факультетів /інститутів РДГУ» (Проект 

положення додається у розділі «Обговорення проектів нормативних 

документів» на сторінці Навчально-методичної ради на сайті Університету 

http://rshu.edu.ua/ (проф. Павелків Р.В.) 

 

2. Про організацію і проведення моніторингу кадрового, навчально-

методичного, інформаційного та технічного забезпечення за освітніми 

програмами та спеціальностями згідно вимог НАЗЯВО (проф. Павелків Р.В., 

проф. Пелех Ю.В., службова записка проф. Войтович І.С., Байло О.А.) 

 

3. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про проведення тренінгів у Рівненському державному 

гуманітарному університеті» та «Положення про сертифікатні програми у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» (Проект положення 

додається у розділі «Обговорення проектів нормативних документів» на 

сторінці Навчально-методичної ради на сайті Університету 

http://rshu.edu.ua/  проф. Сойчук Р.Л.) 
 

4. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про експертизу підручників та навчальних посібників у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» (Проект положення 

додається у розділі «Обговорення проектів нормативних документів» на 

сторінці Навчально-методичної ради на сайті Університету 

http://rshu.edu.ua/) (проф. Сойчук Р.Л.) 

http://rshu.edu.ua/
http://rshu.edu.ua/
http://rshu.edu.ua/


 

5. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про повторне вивчення дисциплін у Рівненському державному 

гуманітарному університеті» (Проект положення додається у розділі 

«Обговорення проектів нормативних документів» на сторінці Навчально-

методичної ради на сайті Університету http://rshu.edu.ua/ (проф. Войтович 

І.С.) 

 

6. Різне 

1) Проведення тренінгів для співробітників Університету щодо: 

- розроблення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм 

навчальних дисциплін, 

- тестів, дистанційних курсів. 

проф. Войтович І.С. 

 

2) Перенесення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

для освітнього рівня “бакалавр” на 4 курс. 

проф. Войтович І.С. 

 

3) Про закріплення дисциплін «Вікова фізіологія та валеологія», «Виробнича 

санітарія з основами гігієни праці» для спеціальностей Середня освіта 

(Фізика), Середня освіта (Трудове навчання та технології), Професійна освіта 

(Охорона праці) за кафедрою біології та здоров’я людини  

проф. Марциновський В.П., службова записка 

 

4) Унормування навчальних планів підготовки фахівців освітнього рівня 

«бакалавр» та «магістр» з метою формування ІКТ компетентності здобувачів 

вищої освіти, шляхом введення навчальних дисциплін кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання 

інформатики у блок нормативних дисциплін з таким числом кредитів і годин: 
- Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, 3 кредити, 4 год. - лекцій, 30 год. - 

лабораторні заняття); 

- Методика застосування комп’ютерної техніки (для педагогічних спеціальностей) або 

Інформатика (за професійним спрямуванням) (3 курс, 3 кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - 

лабораторні заняття); 

- Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці (5 курс (1 курс магістратури), 3 

кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - лабораторні заняття) 

проф. Войтович І.С., службова записка 

 

5) Внесення до навчальних планів освітнього рівня «магістр» дисципліни 

«Цивільна безпека» (5 курс (1 курс магістратури), 3 кредити, 20 год. - лекцій, 

10 год. - практичні заняття) 

доц. Юсенко А.С, службова записка 

 

6) Затвердження видів практик для магістрів:  

- Виробнича (педагогічна) (з присвоєнням кваліфікації «вчитель») (6-9 

кредитів, 10 семестр), або Виробнича (науково-дослідницька) (6-9 кредитів, 

10 семестр);  

http://rshu.edu.ua/


- Асистентська (безвідривна) (з присвоєнням кваліфікації «викладач») (6 

кредитів, 11 семестр). 

Також передбачити час для написання магістерської роботи у серпні місяці 

упродовж 2-4 тижнів (3-6 кредитів, 11 семестр). 

проф. Войтович І.С. 

 

7) Про керівництво педагогічної практики для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта (за освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова 

та література, мови та літератури відповідних корінних народів і 

національних меншин, іншомовна освіта); математична; природнича; 

технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; 

громадянська та історична; мистецька; фізкультурна.) 
математична галузь – проф. Сіранчук Н.М., службова записка; 

проф. Крайчук О.В., службова записка; 

інформатична галузь - проф. Войтович І.С., службова записка; 

технологічна галузь  - проф. Лісова С.В., службова записка; 

фізкультурна галузь – проф. Кіндрат В.К., службова записка; 

мистецька галузь - доц. Крижановська Т.І., службова записка; 

мовно-літературна (українська мова та література); 

мовно-літературна (іншомовна освіта); 

природнича; 

соціальна і здоров’язбережувальна; 

громадянська та історична. 

 

8) Про визначення стратегії підготовки студентів спеціальності 013 

Початкова освіта у 2019-2020 н.р. 

 

9) Про затвердження «Типового положення про Навчально-методичну 

комісію факультету» 

доц. Нестерук С.М. 

 

10) Про функціонування веб-сторінки НМР РДГУ 

проф. Войтович І.С. 

 

11) Про затвердження робочих програм з сертифікатних програм/курсів  

(згідно з Положенням про сертифікатні програми у РДГУ): 
 1. «Організатор інтелектуального розвитку дитини» 60 год. (2 кредити), (викладач – 

к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

 2.. «Сімейна освіта: усвідомлене батьківство» 60 год. (2 кредити), (викладач – к.пед.н., 

професор Колупаєва Т.Є.); 

3.«Інклюзивна освіта» 60 год. (2 кредити), (викладач – д.пед.н., професор Шевців З.М.); 

4.«Гувернерство» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

5.  «Нова українська школа» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Боровець 

О.В.); 

6.  «Педагогічна імеджеологія та менеджмент» 60 год. (2 кредити), (викладач  к.пед.н., 

доцент Третяк О.М.). 

проф. Сойчук Р.Л. 

  



1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про проведення декад факультетів /інститутів РДГУ» 
СЛУХАЛИ: першого проректора проф. Павелків Р.В. про розгляд і рекомендаціїї 

до затвердження Вченою радою університету «Положення про проведення 

декад факультетів/інститутів РДГУ» (Положення додається) 

УХВАЛИЛИ: «Положення про проведення декад факультетів/інститутів РДГУ» 

рекомендувати до затвердження Вченою радою університету. 

 

2. Про організацію і проведення моніторингу кадрового, навчально-

методичного, інформаційного та технічного забезпечення за освітніми 

програмами та спеціальностями згідно вимог НАЗЯВО 

СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С., який виступив з пропозицією проводити 

декади факультетів згідно «Положення про проведення декад 

факультетів/інститутів РДГУ» (створювати робочу групу 8-10 чоловік з 

залученням працівників Центру якості освіти), проводити ректорські 

контрольні роботи та перевірки навчальних планів і освітніх програм згідно 

вимог НАЗЯВО. 

ВИСТУПИЛИ:  

Байло О.А. «Потрібно в першу чергу враховувати Постанову КМУ №1187 

від 30 грудня 2015 р. (з внесеними змінами) та пропозиції по акредитації 

освітніх програм НАЗЯВО.» 

Никон О.К. «З приводу вимог НАЗЯВО кожен викладач повинен вивчити 

рекомендації та слідувати їм. Можливо варто проводити семінари, навчальні 

тренінги для зав. кафедр та викладачів» 

УХВАЛИЛИ:  

1) Розробити наказ про гарантів освітніх програм та керівників груп 

забезпечення за спеціальностями (навчальний відділ до 1 жовтня) 

2) Розробити анкети та регулярно проводити онлайн анкетування серед 

студентів та викладачів університету; 

3) Провести тренінги для гарантів освітніх програм, завідувачів кафедр та 

керівників груп забезпечення; 

 

3. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про проведення тренінгів у Рівненському державному 

гуманітарному університеті» 

СЛУХАЛИ: проф.  Сойчук Р.Л. про розгляд та рекомендації до затвердження 

Вченою радою Університету «Положення про проведення тренінгів у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» та «Положення про 

сертифікатні програми у Рівненському державному гуманітарному 

університеті» (Положення додаються). 

УХВАЛИЛИ: «Положення про проведення тренінгів у Рівненському державному 

гуманітарному університеті» та «Положення про сертифікатні програми у 

Рівненському державному гуманітарному університеті»  рекомендувати до 

затвердження Вченою радою університету.  

 

https://drive.google.com/file/d/1OXZN2_88yoD_TYyLN6r1MP81QJd-BSkD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXZN2_88yoD_TYyLN6r1MP81QJd-BSkD/view?usp=sharing


4. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про експертизу підручників та навчальних посібників у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» 
СЛУХАЛИ: проф. Сойчук Р.Л. про розгляд та рекомендації до затвердження 

Вченою радою Університету «Положення про експертизу підручників та 

навчальних посібників у Рівненському державному гуманітарному 

університеті» (Положення додається) 

УХВАЛИЛИ: «Положення про експертизу підручників та навчальних посібників 

у Рівненському державному гуманітарному університеті» рекомендувати до 

затвердження Вченою радою університету. 

 

5. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про повторне вивчення дисциплін у Рівненському 

державному гуманітарному університеті» 

СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про розгляд і рекомендації до затвердження 

Вченою радою університету «Положення про повторне вивчення дисциплін у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» (Положення 

додається) 

УХВАЛИЛИ:  «Положення про повторне вивчення дисциплін у Рівненському 

державному гуманітарному університеті» рекомендувати до затвердження 

Вченою радою університету. 

 

6. Різне 

1) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С.  про проведення тренінгів для співробітників 

Університету щодо: 

- розроблення освітніх програм, навчальних планів, робочих програм 

навчальних дисциплін, 

- тестів, дистанційних курсів. 

УХВАЛИЛИ: Провести тренінги і наради з відповідальними особами щодо 

розробки освітніх програм та їх самоаналізу згідно вимог НАЗЯВО. (до 20 

жовтня) 

 

2) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про доцільність перенесення дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для освітнього рівня 

“бакалавр” на 4 курсі з метою підвищення рівня мовної компетентності 

випускників та підготовки їх до здавання Єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови 

УХВАЛИЛИ:  Дисципліну «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) 

залишити на 1,2 курсі. Ввести додаткові платні курси в 8 семестрі.  

 

3) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про закріплення дисциплін «Вікова фізіологія 

та валеологія», «Виробнича санітарія з основами гігієни праці» для 

спеціальностей Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Трудове навчання та 

технології), Професійна освіта (Охорона праці) за кафедрою біології та 

здоров’я людини  (службова записка проф. Марциновського В.П.) 

УХВАЛИЛИ: закріпити  дисципліни «Вікова фізіологія та валеологія», 

«Виробнича санітарія з основами гігієни праці» для спеціальностей Середня 



освіта (Фізика), Середня освіта (Трудове навчання та технології), Професійна 

освіта (Охорона праці) за кафедрою біології та здоров’я людини. Викладачем 

згаданих дисциплін призначити доц. Шевчук О.А. у вигляді довантаження 

 

4) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про необхідність унормування навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» з метою 

формування ІКТ компетентності здобувачів вищої освіти, шляхом введення і 

закріплення навчальних дисциплін за кафедрою інформаційно-

комунікаційних технологій та методики викладання інформатики з таким 

числом кредитів і годин: 
- Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, 3 кредити, 4 год. - лекцій, 30 год. - 

лабораторні заняття); 

- Методика застосування комп’ютерної техніки (для педагогічних спеціальностей) або 

Інформатика (за професійним спрямуванням) (3 курс, 3 кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - 

лабораторні заняття); 

- Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці (5 курс (1 курс магістратури), 3 

кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - лабораторні заняття) 

УХВАЛИЛИ: з метою формування ІКТ компетентності здобувачів вищої освіти 

закріпити наступні навчальні дисципліни за кафедрою інформаційно-

комунікаційних технологій та методики викладання інформатики у блок 

нормативних дисциплін з таким числом кредитів і годин: 
- Інформаційно-комунікаційні технології (1 курс, 3 кредити, 4 год. - лекцій, 30 год. - 

лабораторні заняття); 

- Методика застосування комп’ютерної техніки (для педагогічних спеціальностей) або 

Інформатика (за професійним спрямуванням) (3 курс, 3 кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - 

лабораторні заняття); 

- Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці (5 курс (1 курс магістратури), 3 

кредити, 10 год. - лекцій, 20 год. - лабораторні заняття) 

 

5) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С.про внесення до навчальних планів освітнього 

рівня «магістр» дисципліни «Цивільна безпека» (5 курс (1 курс 

магістратури), 3 кредити, 20 год. - лекцій, 10 год. - практичні заняття) 

(службова записка доц. Юсенко А.С.) 

УХВАЛИЛИ: включити змістовий модуль «Цивільний захист» до дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» (І курс; 1,5 кредита), а модуль «Охорона праці в 

галузі» інтегрувати з дисципліною «Основи охорони праці» (ІV курс; 1,5 

кредита). 

 

6) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про затвердження видів практик для 

магістрів:  

- Виробнича (педагогічна) (з присвоєнням кваліфікації «вчитель») (6-9 кредитів, 10 

семестр), або Виробнича (науково-дослідницька) (6-9 кредитів, 10 семестр);  

- Асистентська (безвідривна) (з присвоєнням кваліфікації «викладач») (6 кредитів, 11 

семестр). 

Також передбачити час для написання магістерської роботи у серпні місяці упродовж 

2-4 тижнів (3-6 кредитів, 11 семестр). 

УХВАЛИЛИ: вивчити дане питання та розглянути на наступному засіданні. 

 

 



7) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С.про керівництво педагогічної практики для 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта (за освітніми галузями: мовно-

літературна (українська мова та література, мови та літератури відповідних 

корінних народів і національних меншин, іншомовна освіта); математична; 

природнича; технологічна; інформатична; соціальна і 

здоров’язбережувальна; громадянська та історична; мистецька; 

фізкультурна): 
математична галузь – проф. Сіранчук Н.М., службова записка; 

             проф. Крайчук О.В., службова записка; 

інформатична галузь - проф. Войтович І.С., службова записка; 

технологічна галузь  - проф. Лісова С.В., службова записка; 

фізкультурна галузь – проф. Кіндрат В.К., службова записка; 

мистецька галузь - доц. Крижановська Т.І., службова записка; 

мовно-літературна (українська мова та література); мовно-літературна (іншомовна 

освіта); природнича; соціальна і здоров’язбережувальна; громадянська та історична. 

УХВАЛИЛИ: Керівництво педагогічної практики для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта (за освітніми галузями: мовно-літературна (українська мова 

та література, мови та літератури відповідних корінних народів і 

національних меншин, іншомовна освіта); математична; природнича; 

технологічна; інформатична; соціальна і здоров’язбережувальна; 

громадянська та історична; мистецька; фізкультурна) залишити за 

профільними кафедрами, викладачі яких забезпечують керівництво практик.  

 

8) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про  визначення стратегії підготовки 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта у 2019-2020 н.р. 

УХВАЛИЛИ: розгляд  даного  питання здійснити на засіданні НМК педагогічного 

факультету та розглянути на наступних засіданнях НМР. 

 

9) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про затвердження «Типового положення про 

Навчально-методичну комісію факультету» 

УХВАЛИЛИ: затвердити «Типове положення про Навчально-методичну комісію 

факультету» 

 

10) СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про  функціонування веб-сторінки НМР 

РДГУ http://rshu.edu.ua (Розділ «Навчання та атестація»). 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома. 

 

11) СЛУХАЛИ: проф. Сойчук Р.Л. про затвердження робочих програм з 

сертифікатних програм/курсів  (згідно з «Положенням про сертифікатні 

програми у РДГУ»): 
 1. «Організатор інтелектуального розвитку дитини» 60 год. (2 кредити), (викладач – 

к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

 2.. «Сімейна освіта: усвідомлене батьківство» 60 год. (2 кредити), (викладач – к.пед.н., 

професор Колупаєва Т.Є.); 

3.«Інклюзивна освіта» 60 год. (2 кредити), (викладач – д.пед.н., професор Шевців З.М.); 

4.«Гувернерство» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

5.  «Нова українська школа» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Боровець 

О.В.); 

6.  «Педагогічна імеджеологія та менеджмент» 60 год. (2 кредити), (викладач  к.пед.н., 

доцент Третяк О.М.). 

http://rshu.edu.ua/


 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі програми з сертифікатних програм/курсів. 
1. «Організатор інтелектуального розвитку дитини» 60 год. (2 кредити), (викладач– 

к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

 2.. «Сімейна освіта: усвідомлене батьківство» 60 год. (2 кредити), (викладач – к.пед.н., 

професор Колупаєва Т.Є.); 

3.«Інклюзивна освіта» 60 год. (2 кредити), (викладач – д.пед.н., професор Шевців З.М.); 

4.«Гувернерство» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Міщеня О.М.); 

5.  «Нова українська школа» 60 год. (2 кредити),  (викладач – к.пед.н., доцент Боровець 

О.В.); 

6.  «Педагогічна імеджеологія та менеджмент» 60 год. (2 кредити), (викладач  к.пед.н., 

доцент Третяк О.М.). 

 

 

 

Голова НМР                                                           проф.  Войтович І.С. 

 

 

Секретар                                                                  Вершинська О.Б. 


