ВИТЯГ
З ПРОТОКОЛУ № 4
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 28 квітня 2016 року
Всього членів вченої ради
Присутніх

- 46 чол.
- 38 чол.

Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Звіт декана факультету української філології «Моніторинг якості
підготовки фахівців на факультеті української філології».
Доповідає доцент Крет М.В., декан факультету української філології.
Співдоповідач доцент Джеджера К.В., голова комісії.
2. Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету української філології доцента Крета М.В.
«Моніторинг якості підготовки фахівців на факультеті української
філології».
Звіт додається.
1.2. Доповідь доцента Джеджери К.В., голови комісії «Моніторинг якості
підготовки фахівців на факультеті української філології».
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши звіт декана факультету української
філології доцента Крета М.В. «Моніторинг якості підготовки фахівців на
факультеті української філології» та доповідь доцента Джеджери К.В.,
голови комісії Вчена рада відзначає, що на факультеті української
філології приділяється значна увага забезпеченню якісної підготовки
майбутніх вчителів української мови та літератури, що реалізується з
урахуванням чинних нормативно-правових сучасних вимог. Зокрема:
- навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науковопедагогічні працівники, 93% з яких мають наукові ступені і вчені
звання, які відзначаються помітною мобільністю;
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- удосконалюється навчально-методичне забезпечення навчальних
дисциплін;
- засоби, форми і методи навчання поповнюються інноваційними
різновидами, реалізовуються дієві заходи відносно підвищення якості
освіти;
- приділяється постійна увага моніторингу якості освіти, систематично
аналізуються результати навчальної діяльності, вивчається думка
студентів відносно організації навчання.
Разом з тим, показники якісної успішності в динаміці доводять
необхідність подальшого удосконалення і оптимізації освітнього процесу,
впровадження нових підходів до його реалізації.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіт декана факультету української філології доцента Крета М.В.
«Моніторинг якості підготовки фахівців на факультеті української
філології» та доповідь доцента Джеджери К.В., голови прийняти до
відома.
Роботу деканату і кафедр факультету української філології з даного
питання вважати задовільною.
2. Науково-педагогічним працівникам продовжувати працювати над
створенням електронних посібників та навчально-методичних
матеріалів, удосконалювати методи і форми роботи з урахуванням
думок студентів.
Постійно
Деканат, завідувачі кафедр.
3. Ширше використовувати інноваційні підходи і технології, які б
уможливлювали моделювання професійно-трудового середовища
освітнього процесу та сприяли б поліпшенню формування професійних
умінь і навичок.
Постійно
Завідувачі кафедр.
4. Продовжити роботу щодо модернізації матеріально-технічної бази.
Постійно
Деканат, кафедри.
5. З метою оптимального прогнозування і планування роботи деканату і
кафедр факультету з успішної підготовки фахівців продовжити
практику моніторингу якості освіти, поглибити системний аналіз даних
моніторингових досліджень.
Постійно
Деканат, кафедри.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на
професора
Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи.
ІІ.СЛУХАЛИ:
2.1. Професора Павелківа Р.В. про внесення змін у встановлену вартість
надання освітніх послуг з урахуванням індексу інфляції та підготовку
Додаткової угоди до діючих договорів про надання освітніх послуг за кошти
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фізичних (юридичних осіб відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ст. 73.
УХВАЛИЛИ:
Враховуючи нормативно – правові акти та з метою відшкодування
витрат пов’язаних з наданням освітніх послуг дозволити внести зміни у
встановлену вартість за надані освітні послуги з урахуванням індексу
інфляції за попередній рік.
Зобов’язати юридичний відділ, на основі наказу ректора, підготувати
Додаткові угоди до діючих Договорів про надання освітніх послуг за кошти
фізичних (юридичних) осіб на умовах повного відшкодування витрат за
надані освітні послуги та внести на затвердження Вченою радою РДГУ.
2.2. Заяву доцента Дзюбишиної Н.Б. про обрання на заміщення вакантної
посади декана художньо-педагогічного факультету згідно з оголошенням в
газеті «Вісті Рівненщини № 8 від 26 лютого 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
На основі вивченого конкурсною комісією пакету документів, поданого
на конкурсний відбір,, керуючись Законом України «Про вищу освіту»,
Положенням «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників в РДГУ та рекомендаціями
конкурсної комісії допустити до таємного голосування щодо обрання
Дзюбишиної Н.Б. на заміщення вакантної посади декана художньопедагогічного факультету.
Результати таємного голосування: за – 37 чол.; проти – немає;
утримались – немає; недійсний бюлетень – 1.
Рекомендувати ректору укласти з Дзюбишиною Н.Б. контракт на
заміщення вакантної посади декана художньо-педагогічного факультету
терміном на 5 років.
2.3. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
Положення про кафедру Рівненського державного гуманітарного
університету.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити
Положення про кафедру Рівненського державного
гуманітарного університету.
2.4. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
Положення про факультет
Рівненського державного гуманітарного
університету.
УХВАЛИЛИ:
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Затвердити Положення про
гуманітарного університету.

факультет Рівненського державного

2.4. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про навчальний план для здобуття вищої
освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті та
Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів у
Рівненському державному гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про навчальний план для здобуття вищої освіти
у Рівненському державному гуманітарному університеті та Методичних
рекомендацій щодо підготовки навчальних планів у Рівненському
державному гуманітарному університеті
2.5. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про навчання студентів за індивідуальним
графіком у Рівненському державному гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про навчання студентів за індивідуальним
графіком у Рівненському державному гуманітарному університеті.
2.6. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення у Рівненському державному гуманітарному
університеті.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити Положення про переведення студентів на вакантні місця
державного замовлення у Рівненському державному гуманітарному
університеті.
2.7. Професора Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
нових спеціалізацій згідно переліку для напряму підготовки 6.010103 –
«Технологічна освіта», затвердженого наказом МОНУ від 13.05.2014 р. №
586:
УХВАЛИЛИ:
Затвердити нові спеціалізації згідно переліку для напряму підготовки
6.010103 – «Технологічна освіта», затвердженого наказом МОНУ від
13.05.2014 р. № 586:
Дизайн, Декоративно-прикладне мистецтво,
Інформатика, Фізична культура, Хімія, Фізика, Позашкільна освіта, Освітні
вимірювання, Технічна творчість.
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2.8. Професора Петрівського Я.Б., проректора з навчально-виховної роботи
про затвердження форми бланка додатку до диплома та дозволити їх друк у
ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» м. Київ
УХВАЛИЛИ:
У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» ст..7 «Документи
про вищу освіту» затвердити форму бланка додатку до диплома та дозволити
їх друк у ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» м. Київ.

2.8. Професора
Павелківа Р.В., першого проректора
РДГУ про
затвердження графіка наукових відряджень на
травень 2016 року.
УХВАЛИЛИ:
Графік наукових відряджень на травень 2016 року затвердити.
Оригінал протоколу підписали:
Голова Вченої Ради (підпис)
Вчений секретар

професор Постоловський Р. М.

(підпис) доцент Терешко
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