
ПРОТОКОЛ №4-19  

засідання Навчально-методичної ради  

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 20.11.2019 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: 

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

початкової освіти; 

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; 

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; 

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; 

Запрошені: 

Безкоровайна О.В.-  зав.кафедри. методики викладання іноземних мов; 

Дзюбишина Н.Б. -  декан художньо-педагогічного факультету; 

Батишкіна Ю.В. зав.кафедри інформатики та прикладної математики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у 

системі дистанційного навчання 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. Про результати моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями художньо-педагогічного факультету. 

проф. Безкоровайна О.В. 

 

3. Про результати моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями факультету української філології  

доц Нестерук С.М. 

http://rshu.edu.ua/


 
4. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями факультету іноземної філології. 

проф. Войтович І.С. 

 

5. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

освітньо-професійної програми та навчального плану «Екологія 

інформаційного простору» освітнього рівня «магістр» (Проект додається у 

розділі “Обговорення проектів нормативних документів - Освітні програми” на 

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

проф. Сойчук Р.Л. 

 

6. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

освітньо-професійних програм та навчальних планів «Експертна оцінка 

ґрунтів» освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр» (Проекти додаються у розділі 

“Обговорення проектів нормативних документів - Освітні програми” на 

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

проф. Сойчук Р.Л. 

 

7. Різне 
 

 

 

1. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

«Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, 

розміщених у системі дистанційного навчання РДГУ» 

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

до затвердження Вченою радою Університету «Положення про 

сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених у системі 

дистанційного навчання РДГУ». 

«Проект положення виставлений на сайті, можемо вносити корективи. 

Щоб ми могли дистанційні курси використовувати офіційно в 

освітньому процесі є пропозиція затвердити дане положення, де 

розписані конкретні вимоги що має бути в дистанційному курсі». 

ВИСТУПИЛИ: Нестерук С.М.: «стосовно експертних комісій, написано, що 

дія сертифікату складає 5 років, комісія яка буде сертифікувати працює 

лише один рік, можливо прийняти більшу кількість років, щоб щороку 

не змінювати склад комісій. 

Войтович І.С. «Хороша пропозиція, візьмемо до уваги» 

УХВАЛИЛИ: «Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів, 

розміщених у системі дистанційного навчання РДГУ» з урахуванням 

пропозицій і побажань рекомендувати до затвердження Вченою радою 

РДГУ. (результати голосування: за - 14; проти – немає; утрималися – 

немає). 

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


2. Про результати моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями художньо-педагогічного факультету. 

СЛУХАЛИ: голову комісії проф. Безкоровайну О.В. про результати 

моніторингу кадрового, навчально-методичного, інформаційного та 

технічного забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями 

художньо-педагогічного факультету (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: схвалити роботу комісії та затвердити проект ухвали. 

 

3. Про результати моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями факультету української філології  

СЛУХАЛИ: голову комісії доц. Нестерук С.М. про результати моніторингу 

кадрового, навчально-методичного, інформаційного та технічного 

забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями факультету 

української філології. (звіт додається). 

УХВАЛИЛИ: схвалити роботу комісії та затвердити проект ухвали. 
 

4. Про здійснення моніторингу кадрового, навчально-методичного, 

інформаційного та технічного забезпечення за освітніми програмами та 

спеціальностями факультету іноземної філології. 

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

кадрового, навчально-методичного, інформаційного та технічного 

забезпечення за освітніми програмами та спеціальностями факультету 

іноземної філології у грудні 2019 р. 

УХВАЛИЛИ: затвердити комісію в такому складі: 
голова комісії- проф. Сіранчук Н.М.  

склад комісії: доц. Микитин Т.М. (критерії 1, 2),  

ст.викл. Шалівська Ю.В. (критерії 3, 9),  

методист навчального відділу  Баша  Т.М.(критерії 4, 5),  

доц. Борейко Г.Д.  (критерії 6,7),  

методист центру якості освіти Ленартович К.М.(критерій 8). 

 

5. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

освітньо-професійної програми та навчального плану  

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

Вченою радою Університету освітньо-професійну  програму  «Екологія 

інформаційного простору» та навчальний план другого 

магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія», 

галуззю знань 10 «Природничі науки» (керівник проєктної групи/гарант 

ОПП - д. біологічних наук, професор кафедри екології, географії та 

туризму Лисиця Андрій Валерійович. Кваліфікація: Магістр з екології, 

викладач, аналітик консолідованої інформації.  Представлено витяг з 

протоколу №7 від 19.11.19р. Навчально-методичної ради психолого-



природничого факультету, голова експертної комісії 

проф. Войтович О.П.  

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження Вченою радою РДГУ освітньо-

професійну програму «Екологія інформаційного простору» та 

навчальний план другого магістерського рівня вищої освіти за 

спеціальністю 101 «Екологія», галуззю знань 10 «Природничі науки». 

 

6. Розгляд та рекомендації до затвердження Вченою радою Університету 

освітньо-професійної програми та навчального плану  

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

Вченою радою Університету освітньо-професійну  програму  

«Експертна оцінка ґрунтів» та навчальний план першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 

«Агрономія», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація: бакалавр з агрономії, фахівець з експертної оцінки ґрунтів.  

Представлено витяг з протоколу №7 від 19.11.19р. Навчально-

методичної ради психолого-природничого факультету, голова 

експертної комісії – доц. Виговський І.В. 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми) – Лико Дарія 

Василівна – професор, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології, географії та туризму Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

ОПП «Експертна оцінка ґрунтів» та навчальний план другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 

«Агрономія», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація: магістр з агрономії, експерт з оцінки якості ґрунтів, 

викладач. 

Представлено витяг з протоколу №7 від 19.11.19р. Навчально-

методичної ради психолого-природничого факультету, голова 

експертної комісії – доц. Виговський І.В. 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми) – Лико Дарія 

Василівна – професор, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології, географії та туризму Рівненського 

державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження Вченою радою РДГУ освітньо-

професійні програми: 

         «Експертна оцінка ґрунтів» та навчальний план першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 

«Агрономія», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація: бакалавр з агрономії, фахівець з експертної оцінки ґрунтів;  

         «Експертна оцінка ґрунтів» та навчальний план другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 

«Агрономія», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». 

Кваліфікація: магістр з агрономії, експерт з оцінки якості ґрунтів, 

викладач. 



 

7. Різне.  

СЛУХАЛИ: проф. Сойчук Р.Л. про  рекомендацію до друку навчального 

посібника  проф. Мороз Л.В. «Німецька мова для здобувачів вищої 

освіти психолого-природничого факультету»  (витяг з протоколу 

засідання науково-методичної комісії факультету іноземної філології 

додається) 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку навчальний посібник проф. Мороз Л.В. 

«Німецька мова для здобувачів вищої освіти психолого-природничого 

факультету» 

 

 СЛУХАЛИ: проф. Войтовича І.С. про звернення декана факультету ДКМ 

Юхименко-Назарук І.А. щодо доцільності включення /не включення 

атестації та підготовки до атестації у перелік компонент освітніх 

програм для піготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти та потрібного (унормованого) часу 

на їх організацію та проведення. 

УХВАЛИЛИ: начальнику навчального відділу Колосюк О.А., заст. начальника 

навчального відділу Кусік Г.М. розробити відповідне Положення до 

18.12.2019 р.  

 

 

 

Голова НМР                                                           проф.  Войтович І.С. 

 

 

Секретар                                                                  Вершинська О.Б. 


