
 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 10
  засідання Вченої ради  

Рівненського державного гуманітарного університету
від  27 листопада  2018  р.

Всього членів вченої ради    - 46 чол.
Присутніх                               -  40 чол.
 
Голова вченої ради -  професор Постоловський Р.М.
Учений секретар     -  доцент Терешко Л.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Звіт декана психолого-природничого факультету «Про запровадження 

ефективності новітніх стандартів вищої освіти в систему підготовки 
фахівців.

Доповідає  доцент  Павелків  В.Р.,  декан  психолого-природничого
факультету.

2. Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  доцента
Джеджери К.В. «Про стан підготовки правил прийому до Рівненського
державного  гуманітарного  університету  в  2018  році.   Затвердження
правил прийому  до РДГУ у 2019 році.

Доповідає доцент Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної 
комісії.

3. Різне.

І.СЛУХАЛИ:
1.1.  Звіт  декана психолого-природничого  факультету доцента  Павелківа
В.Р. «Про запровадження ефективності новітніх стандартів вищої освіти в
систему підготовки фахівців».
Звіт додається.
1.2.Доповідь  професора  Сойчук  Р.Л.,  голови  комісії  «Про  «Про
запровадження ефективності новітніх стандартів вищої освіти в систему
підготовки фахівців психолого-природничим факультетом».
Доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:
Заслухавши  та  обговоривши  звіт  декана  психолого-природничого

факультету  доцента  В. Р. Павелківа  та  довідку  комісії  (голова  проф.  Р. Л.
Сойчук)  з  перевірки  роботи  факультету,  Вчена  рада  РДГУ  відзначає,  що
деканат,  кафедри  факультету  здійснюють  відповідну  діяльність  щодо
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підтвердження  високого  рівня  якісних  показників  кадрового  складу,
організації науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення й
застосування  інноваційних  технологій  в  освітньому  процесі,  та  належних
показників  якості  підготовки  майбутніх  фахівців  і  їхнього  подальшого
працевлаштування,  матеріально-технічного  забезпечення  й  перспектив
розвитку факультету, та провадять освітню діяльність відповідно до чинного
законодавства,  зокрема  реалізовують  основні  положення  Законів  України
«Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Університету, наказів ректорату.

На факультеті постійно проводиться діяльність з підвищення наукового
рівня  викладацького  складу,  про  що  свідчить  кадровий  склад  кафедр
(кафедра вікової та педагогічної  психології  (зав.  кафедрою проф. Павелків
Р. В.)  –  67%  докторів  і  кандидатів  наук;  кафедра  загальної  психології  та
психодіагностики  (зав.  кафедрою  проф.  Воробйов  А. М.)  –  85%  науково-
педагогічних  працівників  мають  наукові  ступені  та  вчені  звання;  кафедра
практичної  психології  та  психотерапії  (зав.  кафедрою  проф.  Ямницький
В. М.)  –  83% докторів  і  кандидатів  наук;   кафедри педагогіки,  освітнього
менеджменту та  соціальної  роботи (зав.  кафедрою проф. Малафіїк І. В.)  –
83% докторів і кандидатів наук; кафедра екології, географії та туризму (зав.
кафедрою  проф.  Лико  Д. В.)  –  88%  докторів  і  кандидатів  наук;  кафедра
біології,  онкології  та  медичної  фізіології  (зав.  кафедрою  проф.
Марциновський В. П.) – 69% докторів і кандидатів наук.

При  кафедрах  функціонують  аспірантури  за  спеціальністю  053
«Психологія»  (зав.  кафедри проф.  Павелків  Р.  В.)  та  101  «Екологія»  (зав.
кафедри проф. Лико Д. В.).

Разом з тим вважаємо за необхідне зазначити, що колектив психолого-
природничого  факультету  РДГУ,  реалізовуючи  освітню  політику,
впроваджуючи освітні стандарти вищої освіти нового покоління, забезпечує
формування  конкурентоспроможних  та  компетентних  майбутніх  фахівців,
що  вимагає  посилення  роботи  щодо  подальшого  зростання  та  зміцнення
наукового  потенціалу  кафедр  відповідно  до  нових ліцензійних  умов
провадження освітньої діяльності (10.05.2018р.; №347).

Вчена рада ухвалила:
1. Звіт  декана  психолого-природничого  факультету  доц.  Павелківа  В. Р.

прийняти  до  відома.  Роботу  деканату  психолого-природничого
факультету і кафедр з цього питання вважати задовільною.

2. Деканату та колективам кафедр з метою успішного виконання відповідних
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності  посилити роботу по
зростанню  та  зміцненню  наукового  потенціалу, інтенсифікувати
підготовку  та  друк  наукових  матеріалів у  періодичних  виданнях,  які
включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема  Scopus
або Web of Science Core Collection.

Декан,  завідувачі  кафедр,  проректор  з  наукової  роботи     до
01.11.2019 р.

3. Удосконалити систему маркетингу  освітніх  послуг факультету  з  метою
дослідження сучасного ринку праці в Україні та проведення аналізу стану
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працевлаштування  й  кар’єрного  зростання  випускників  Університету  в
перший рік після отримання диплому.

Декан, завідувачі кафедр                                                           до
01.05.2019 р.

4. З  метою  поліпшення  показників  організації  освітнього  процесу
активізувати  діяльність  наукових  гуртків,  проблемних  груп,  підготовку
здобувачів  вищої  освіти  до  участі  у  Всеукраїнських  студентських
олімпіадах,  Всеукраїнських  конкурсах  студентських  наукових  робіт  та
конференціях.

Декан, завідувачі кафедр                                                          Постійно
      Контроль  за  виконанням  даної  ухвали  покласти  на  проректора  з
навчально-виховної роботи проф. Петрівського Я.Б.

ІІ. СЛУХАЛИ:
2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної  комісії  доцента
Джеджери К.В.  «Про стан підготовки  правил прийому до Рівненського
державного  гуманітарного  університету  в  2018  році.   Затвердження
правил прийому  до РДГУ у 2019 році.
Інформація додається.
УХВАЛИЛИ:
     Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря
приймальної комісії доцента Джеджери К.В. «Про стан підготовки правил
прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 2018
році вчена рада ухвалює:
1. Інформацію  відповідального  секретаря  приймальної  комісії  доцента

Джеджери К.В. «Про стан підготовки правил прийому до Рівненського
державного гуманітарного університету в 2018 році взяти до відома.

2. Правила прийому до РДГУ у 2019 році затвердити.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
3.1.  Професора  Пелеха  Ю.В.,  проректора  з  науково-педагогічної  та
навчально-методичної  роботи  про   зменшення  показників  ліцензійного
обсягу   Рівненського  державного  гуманітарного  університету  за
спеціальностями,  на  яких  кількість  здобувачів  вищої  освіти  становить
менше 50 відсотків ліцензійного обсягу.
УХВАЛИЛИ:
     Зменшення показники ліцензійного обсягу  Рівненського державного
гуманітарного  університету  за  спеціальностями,  на  яких  кількість
здобувачів вищої освіти становить менше 50 відсотків ліцензійного обсягу
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018
року № 347 п.42.
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3.2. Заяву  доцента  Деменчука Олега Володимировича   про  присвоєння
вченого звання  професора  кафедри    романо-германської філології.
УХВАЛИЛИ:
1. Результати таємного голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про
присвоєння    Деменчуку  О.В. вченого  звання   професора   кафедри
романо-германської філології.

3.2.  Заяву  доцента Галая  Олега  Орестовича про  присвоєння  вченого
звання  професора кафедри біології, онкології та медичної фізіології
УХВАЛИЛИ:
2. Результати таємного голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про
присвоєння  Галаю  О.О. вченого  звання   професора  кафедри  біології,
онкології та медичної фізіології

3.3.  Заяву  доцента   Грицай  Н.Б.   про   присвоєння  вченого  звання
професора   кафедри  біології,  онкології  та  медичної  фізіології  (курс
«Теорія та методика навчання біології»).

УХВАЛИЛИ:
3. Результати таємного голосування затвердити.
2. Порушити клопотання перед Атестаційною колегією МОН України про
присвоєння   Грицай Н.Б. вченого звання   професора  кафедри   біології,
онкології  та  медичної  фізіології  (курс:  «Теорія  та  методика  навчання
біології»).

3.4.Професора  Петрівського  Я.Б.,  проректора  з  навчальної  роботи  про
затвердження  Положення  про  практики  у  Рівненському  державному
гуманітарному університеті.
УХВАЛИЛИ:
      Затвердити Положення про практики у Рівненському державному
гуманітарному  університеті,  розроблене  відповідно  до  Законів  України
«Про  вищу  освіту»,  «Про  освіту»,  Ліцензійних  умов  провадження
освітньої  діяльності  закладів  освіти,  Методичних  рекомендацій  щодо
розроблення  стандартів  вищої  освіти  та  листа  МОН  України  від
09.07.2018 р.  № 1/9-434  «Щодо рекомендацій з  навчально-методичного
забезпечення».

Оригінал протоколу підписали:

Голова Вченої Ради   (підпис)        професор Постоловський Р. М.

Вчений секретар                (підпис)    доцент Терешко
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