
ПРОТОКОЛ №3-19  

засідання Навчально-методичної ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 24.10.2019 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; 

Никон О.К. -  заступник директора Інституту мистецтв; голова НМК; 

Антонюк М.С. – заступник декана з навчальної роботи, голова НМК  

факультету математики та інформатики 

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 якості освіти. 

Запрошені: 

Сяська І.О. – голова НМК психолого-природничого факультету; 

Гаврилюк Н.В. – голова НМК факультету українська філологія; 

Сяська Н.А. – голова НМК педагогічного факультету; 

Галуха Л.Ю. – голова НМК факультету історії, політології та 

міжнародних відносин; 

Максимцев Ю.Р. – голова НМК фізико-технологічного факультету; 

Нестерук С.М. – голова НМК факультету іноземної філології; 

Богатирьов В.О. – голова НМК художньо-педагогічного факультету; 

Дейнега І.О. – голова НМК факультету документальних комунікацій та 

менеджменту; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про змішане навчання в РДГУ» (Проект положення додається у 

розділі «Обговорення проектів нормативних документів» на сторінці 

Навчально-методичної ради на сайті Університету http://rshu.edu.ua/) 

проф. Петрівський Я.Б., проф. Войтович І.С. 
 

2. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (Проект 

положення додається у розділі «Обговорення проектів нормативних 

документів» на сторінці Навчально-методичної ради на сайті Університету 

http://rshu.edu.ua/) 

проф. Петрівський Я.Б. 
 

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


3. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про силабус навчальної дисципліни» (Проект положення 

додається у розділі «Обговорення проектів нормативних документів» на 

сторінці Навчально-методичної ради на сайті Університету http://rshu.edu.ua/) 

доц.Никон О.К. 
 

4. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями художньо-педагогічного факультету з 04.11.19 по 17.11.19 

(голова комісії- проф. Безкоровайна О.В.; склад комісії: доц. Батишкіна Ю.В. 

(критерії 1, 2), ст.в. Левчук В.В. (критерії 3, 9), методист навч. від. Верешко 

Н.О. (критерії 4, 5), доц. Цюлюпа С.Д. (критерії 6,7), Вершинська О.Б. 

(критерій 8). 

проф. Войтович І.С. 
 

5. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями факультету української філології з 04.11.19 по 17.11.19 

(голова комісії - проф. Грицай Н.Б.; склад комісії: доц. Десятничук І.О. 

(критерії 1, 2), ст.викл. Левчук В.В. (критерії 3, 9), методист навчального 

відділу Бзіта І.І. (критерії 4, 5), доц. Сінчук А.М.(критерії 6,7), Ленартович 

К.М. (критерій 8). 

проф. Войтович І.С. 
 

6. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

“Положення про експертизу освітніх програм та навчальних планів у 

РДГУ”  (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., проф. Сойчук Р.Л. 
 

7.Різне 

 

Про затвердження робочих програм з сертифікатних програм/курсів  (згідно з 

Положенням про сертифікатні програми у РДГУ): 
 

проф. Войтович І.С., проф. Сойчук Р.Л. 

 

  

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


 

1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою 

Університету «Положення про змішане навчання в РДГУ» 

СЛУХАЛИ: голову НМР, проф. Войтовича І.С. про розгляд та рекомендації 

до затвердження Вченою радою університету «Положення про змішане 

навчання».  

«Це питання назріло вже давно, коли запроваджували елементи 

дистанційного навчання, але в нас не було окремо дистанційної форми 

навчання як такої задекларованої в ліцензії чи інших нормативних 

документах. Сьогодні змішане навчання – це є підтримка студентів 

денної і заочної форми навчання з використанням систем 

дистанційного навчання, тобто ми повністю ще не переходимо на 

дистанційне навчання, але використовуємо ці системи. Є пропозиція 

затвердити «Положення про змішане навчання» затвердити в цілому.чи 

є запитання та пропозиції до даного положення?» 

ВИСТУПИЛИ: Нестерук С.М. « у мене є пропозиції до п.5.4.3. щодо 

завдання для самостійної роботи, багато викладачів пропонують 

студентам проходити online-курси, чи можливо це вважати 

компонентом самостійної роботи студента.» 

Кусік Г.М. « це навіть буде плюс, тому що буде академічна свобода 

вибору форми навчання» 

Нестерук С.М. «ще пропозиція до п.6.6. оцінювання виконання 

навчальних діяльностей ведучим викладачем та додати викладачів, які 

проводять практичні заняття.» 

УХВАЛИЛИ: «Положення про змішане навчання в РДГУ» рекомендувати до 

затвердження Вченою радою РДГУ. (результати голосування: за -16; 

проти – немає; утрималися – немає). 

2. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою 

Університету «Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни» 

СЛУХАЛИ: голову НМР, проф. Войтовича І.С. про розгляд та рекомендації 

до затвердження Вченою радою університету «Положення про робочу 

програму навчальної дисципліни».  

«Ярослав Борисович Петрівський зараз на засідання трудового 

колективу психолого-природничого факультету, тому хочу 

представити Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 

Той зразок, який ми отримали від Міністерства  освіти в минулому році 

він залишається і в цьому році. Навчальна частина хоче внести свою 

пропозицію на рахунок перезатвердження програми.  



ВИСТУПИЛИ: Сяська І.О. «Нам необхідно визначитись з затвердженням 

робочих програм». Войтович І.С. «робоча програма затверджується  

навчально-методичною комісією факультету.» 

Максимцев Ю.Р. «якщо дисципліна має великий зміст, чи розбивати на 

блоки, чи робити одну робочу програму» 

Войтович І.С. «дисципліна розбивається на модулі і робоча програма 

розробляється по кожному модулю. На титулці вказуємо робоча 

програма навчальної дисципліни (вказуємо назву навчальної 

дисципліни) модуль (назва модулю) за потреби. 

УХВАЛИЛИ: «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 

рекомендувати до затвердження Вченою радою РДГУ. (результати 

голосування: за - 16; проти – немає; утрималися – немає). 

3. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою 

Університету «Положення про силабус навчальної дисципліни». 

СЛУХАЛИ: Никон О.К. про розгляд та рекомендації до затвердження 

Вченою радою університету «Положення про силабус навчальної 

дисципліни».  

«Проект положення був розроблений на основі документів НАЗЯВО. 

Даний  проект  потребує ще доопрацювання. Силабус – це та ж робоча 

програма, але більше орієнтована на здобувача вищої освіти. Чим 

відрізняється силабус від робочої програми, це тим що більш 

конкретизовано повині бути описані і критерії оцінювання, і політика 

виставлення балів, і особливість тематичного плану. На мою думку, 

заняття повинні бути описані детально.  

 

ВИСТУПИЛИ: Богатирьов В.О. «Чи не створюємо ми документ, який 

дублює робочі програми?».  

Байло О.А. «цей документ рекомендації від НАЗЯВО».   

Нестерук С.М. «в 5 пункті строки виконання проміжних завдань та 

модульного контролю, чи мають бути конкретні дати»  

Войтович І.С. «пропоную, коли модуль закривається, вже не можна 

додати бали.  Головний акцент має бути на доброчесності. Пропоную  

при факультетах створити комісії із дотримання академічної 

доброчесності, які будуть приймати рішення про допуск до захисту 

магістерських та бакалаврських робіт.  Прошу вносити свої пропозиції 

на електронну пошту НМР» . 

УХВАЛИЛИ: «Положення про силабус навчальної дисципліни» 

рекомендувати до затвердження Вченою радою РДГУ. (результати 

голосування: за - 16; проти – немає; утрималися – немає). 

4. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями художньо-педагогічного факультету з 04.11.19 по 

17.11.19 р. 



СЛУХАЛИ: голову НМР Войтовича І.С. про здійснення моніторингу 

кадрового, навчально-методичного, інформаційного та технічного 

забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями художньо-

педагогічного факультету з 04.11.19 по 17.11.19 р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити комісію в такому складі: (голова комісії- проф. 

Безкоровайна О.В.; склад комісії: доц. Батишкіна Ю.В. (критерії 1, 2), 

ст.в. Левчук В.В. (критерії 3, 9), методист навчального відділу 

Верешко Н.О. (критерії 4, 5), доц. Цюлюпа С.Д. (критерії 6,7), 

Вершинська О.Б. (критерій 8). 

 

5. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами 

та спеціальностями факультету української філології з 04.11.19 по 

17.11.19р.  

 

СЛУХАЛИ: голову НМР Войтовича І.С. про здійснення моніторингу 

кадрового, навчально-методичного, інформаційного та технічного 

забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями  факультету 

української філології з 04.11.19 по 17.11.19 р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити комісію в такому складі: (голова комісії – 

доц. Нестерук С.М.; склад комісії: доц. Десятничук І.О. (критерії 1, 2), 

ст.в. Левчук В.В. (критерії 3, 9), методист навчального відділу Бзіта І.І. 

(критерії 4, 5), доц. Сінчук А.М. (критерії 6,7), Ленартович К.М. 

(критерій 8). 

 

6. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

“Положення про експертизу освітніх програм та навчальних планів у 

РДГУ”  

СЛУХАЛИ: голову НМР Войтовича І.С. про розгляд та рекомендації до 

затвердження Вченою радою Університету “Положення про експертизу 

освітніх програм та навчальних планів у РДГУ” . 

УХВАЛИЛИ: “Положення про експертизу освітніх програм та навчальних 

планів у РДГУ” рекомендувати до затвердження Вченою радою 

університету. 

7. Різне.  

СЛУХАЛИ: голову НМР Войтовича І.С. про затвердження робочих програм 

з сертифікованих програм/курсів: 

- «Екологічна педагогіка і психологія» 

- «Основи Монтессорі – педагогіки» 

- «Інклюзія в дошкільній освіті» 



- «Інтродукція та акліматизація декоративних рослин» 

- «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у закладах 

загальної середньої освіти» 

- «Біотехнологічні методи захисту довкілля» 

- «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» 

- «Основи анімації та дизайну» 

- «Основи відеомонтажу» 

- «Інформаційна безпека» 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі програми з сертифікованих програм/курсів: 

- «Екологічна педагогіка і психологія» 

- «Основи Монтессорі – педагогіки» 

- «Інклюзія в дошкільній освіті» 

- «Інтродукція та акліматизація декоративних рослин» 

- «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у закладах 

загальної середньої освіти» 

- «Біотехнологічні методи захисту довкілля» 

- «Основи комп’ютерної графіки та дизайну» 

- «Основи анімації та дизайну» 

- «Основи відеомонтажу» 

- «Інформаційна безпека» 

  

 

 

Голова НМР                                                           проф.  Войтович І.С. 

 

 

Секретар                                                                  Вершинська О.Б. 


