ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6
засідання Вченої ради
Рівненського державного гуманітарного університету
від 25 травня 2017 р.
Всього членів вченої ради - 46 чол.
Присутніх - 38 чол.
Голова вченої ради - професор Постоловський Р.М.
Вчений секретар - доцент Терешко Л.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звіт декана факультету математики та інформатики «Про роботу кафедр
факультету з організації науково-дослідної роботи студентів».
Доповідає доцент Шахрайчук М.І., декан факультету математики та
інформатики.
Співдоповідач професор Лико Д.В., голова комісії.
2. Звіти директорів структурних підрозділів РДГУ.
Доповідають:
Бабак В.П., директор Дубенського педагогічного коледжу РДГУ;
Горкуненко П.П., директор Сарненського педагогічного коледжу РДГУ;
Бортник А.С., директор Рівненського музичного училища.;
Гавриленко В.М., директор Дубенського коледжу культури та мистецтв
РДГУ;
Різне.
І.СЛУХАЛИ:
1.1. Звіт декана факультету математики та інформатики доцента
Шахрайчука М.І. «Про роботу кафедр факультету з організації науководослідної роботи студентів».
Звіт додається.
1.2. Доповідь професора Лико Д.В., голови комісії. «Про роботу кафедр
факультету математики та інформатики з організації науково-дослідної
роботи студентів».
Доповідь додається.
УХВАЛИЛИ:
Заслухавши та обговоривши Звіт декана факультету математики та
інформатики доцента Шахрайчука М.І. «Про роботу кафедр факультету з
організації науково-дослідної роботи студентів» та довідку голови комісії
професора Лико Д.В., Вчена рада відмічає, що деканат і кафедри факультету
проводять відповідну роботу з організації науково-дослідної роботи
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студентів. Кафедри факультету мають значний науковий потенціал
професорсько-викладацького складу(понад 75%), що є достатнім підґрунтям
для організації науково-дослідної роботи студентів., результати свідчать про
її ефективність. На вченій раді факультету, науково-методичній раді і
засіданнях кафедри розглядаються питання щодо організації науководослідної роботи студентів та її покращення.
Разом з тим, потрібно відмітити, що факультет на даний момент має певні
перепони щодо ефективної організації науково-дослідної роботи студентів,
зокрема:
- відсутність фінансування для виїзду до базових ВНЗ, що проводять
конкурси студентських наукових робіт;
- відсутність стимулів для вступників на спеціальності «Прикладна
математика» та «Комп’ютерні науки» в частині вилучення цих
спеціальностей з переліку пріоритетних природничо-математичних та
інженерно-технічних наук, а також стипендіального заохочення;
- невиконання наказу про преміювання студентів-переможців конкурсу
студентських науково-дослідних робіт та обіцяне заохочення
керівників у вигляді зняття частини навантаження.
Вчена рада ухвалює:
1.Звіт декана факультету математики та інформатики доцента
Шахрайчука М.І. «Про роботу кафедр факультету з організації науководослідної роботи студентів» прийняти до відома. Роботу деканату
факультету математики та інформатики і кафедр з цього питання вважати
задовільною.
2. Порушити клопотання перед МОН України щодо відновлення
спеціальностям «Прикладна математика» та «Комп’ютерні науки» статусу
пріоритетних природничо-математичних та інженерно-технічних наук..
До 20.11.2017 року ректорат.
3. Передбачити кошти для можливості виїзду студентів до базових ВНЗ на
конкурси наукових робіт, а також преміювання студентів-переможців
конкурсів студентських науково-дослідних робіт та їх керівників.
До 20.12.2017 року проректор з навчальної роботи, головний бухгалтер.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на проректора з
навчально-виховної роботи професора Петрівського Я.Б.
ІІ.СЛУХАЛИ:
Звіти директорів структурних підрозділів РДГУ:
- Бабака В.П., директора Дубенського педагогічного коледжу РДГУ;
- Горкуненка П.П., директора Сарненського педагогічного коледжу РДГУ;
- Бортника А.С., директора Рівненського музичного училища.;
- Гавриленка В.М., директора Дубенського коледжу культури та мистецтв
РДГУ;
Звіти додаються.
УХВАЛИЛИ:
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Заслухавши та обговоривши доповіді директорів структурних
підрозділів РДГУ: Бабака В.П., директора Дубенського педагогічного
коледжу РДГУ; Горкуненка П.П., директора Сарненського педагогічного
коледжу РДГУ; Бортника А.С., директора Рівненського музичного училища.;
Гавриленка В.М., директора Дубенського коледжу культури та мистецтв
РДГУ, Вчена рада відзначає, що навчально-виховний процес у структурних
підрозділах здійснюється у відповідності до чинного законодавства, зокрема,
перехідних положень Закону України «про вищу освіту» від 2014 р. і
забезпечує освітнє середовище, що враховує досвід вітчизняної практики
підготовки фахівців у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, науково-методичні
напрацювання наукової школи університету та кращі надбання колективів
коледжів та училища.
Вчена рада ухвалює:
1. Звіти Бабака В.П., директора Дубенського педагогічного коледжу РДГУ;
Горкуненка П.П., директора Сарненського педагогічного коледжу РДГУ;
Бортника А.С., директора Рівненського музичного училища.; Гавриленка
В.М., директора Дубенського коледжу культури та мистецтв РДГУ взяти до
відома. Роботу вважати задовільною.
2. Розробити програму стратегічної співпраці колективів коледжів та
училища з університетом для трансформації вищих навчальних закладів І
рівня акредитації у професійні навчальні заклади, що здійснюють підготовку
фахівців зв вищим рівнем професійної освіти на основі базової загальної
середньої освіти.
До 01.09.2017 р. проректори університету, директори коледжів та училища.
3. Ректорату університету розглянути питання щодо вироблення в структурі
університету та обласної ради схеми співробітництва, щодо гарантій
державного (загальна середня освіта) та регіонального (професійна
підготовка) фінансування підготовки фахівців.
До 01.09.2017 р. ректорат, директори коледжів та училища.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на першого проректора
РДГУ професора Павелківа Р.В.
ІІІ.СЛУХАЛИ:
3.1. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про внесення змін до
Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у
2017 році.
УХВАЛИЛИ:
На підставі аналізу змісту правил прийому на предмет їх відповідності
Умовам прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році та
доступності для сприйняття вступниками, а також у зв’язку з рішеннями,
прийнятими Ліцензійною комісією МОН України (прот.№ 50/1 від 28.04.2017
р.; № 51/1 від 15.05.2017 р. щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері
вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування
нової спеціальності, рівня вищої освіти) Рівненського державного
гуманітарного університету внести зміни до Правил прийому до РДГУ в 2017
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році. Текстова частина та додатки до Правил прийому додаються на 6
сторінках.
3.2. Проф. Павелківа Р.В., першого проректора РДГУ про затвердження
графіка наукових відряджень на червень 2017 року.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити графік наукових відряджень на червень 2017 року.
Оригінали протоколу підписали:

Голова Вченої ради

Вчений секретар

професор Постоловський Р.М.

доцент Терешко Л.В.
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