
 

 



 - 2 - 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Дні тижня Види роботи Тижні Години 

Понеділок 

Засідання ректорату 

 

 

День декана 

Заняття наукових гуртків кафедр, лабораторій, студентських 

творчих груп. Консультаційна робота фахових кафедр. Старо-

стат. Виховна година в студентських групах 

2-ий  

понеділок місяця 

 

Перший і остан-

ній понеділок 

місяця 

1, 3/ 2, 4 

12 00 – 13 00 
 

 

12 00 

 

12 45 – 14 05, 17 05 – 18 35 

Вівторок 

Виробничі наради керівників у підрозділах університету 

Засідання кафедр. Засідання рад факультетів 

Засідання рад студентського самоврядування 

Засідання ради з гуманітарної освіти і виховної роботи 

щотижня 

 

2, 3, 4 

3-ій вівторок 

місяця 

12 45 – 1405 

1110 – 12 30 ; 14 15 – 15 35 

12 45 – 14 05  

Середа 
Наради у проректорів за напрямами їх роботи 

Засідання профкому викладачів, профкому студентів 

2,4 

4 

1100 – 12 45 

15 45 ; 12 45 – 14 05 

Четвер 

Засідання вченої ради університету 

 

Нарада у першого проректора 

Семінари, навчання апарату управління університету 

Останній четвер 

місяця 

3 

1,2 

12 00  

 

1100 – 12 45 

14 05 – 15 35 

П’ятниця 

Наукова робота кафедр 

Засідання СНТ, гурткова робота 

Виховна робота на факультетах 

День куратора. День бібліотеки 

 

3 п’ятниця  

12 45 – 14 05 

15 45 – 17 05 

 

Субота 

Неділя 

Виховні, культурно-мистецькі та спортивно-оздоровчі  

загальноуніверситетські заходи 

 17 00 – 21 00 

10 00 – 14 00 
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РОЗДІЛ 1. План засідань Вченої ради університету 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Дата  

проведен-

ня 

Термін 

подання  

матеріалів 

Доповідачі 

Комісія з  

підготовки  

питання 

 

1 2 3 4 5 6 

1.      

1.1. Стан та основні завдання розвитку університе-

ту на 2020-2021 навчальний рік  

25.08.2020 р. 21.08.2020 р. проф. Немеш О.М. – 

в.о.ректора університе-

ту 

проф. Павелків Р.В.; 

проф. Петрівсь-

кий Я.Б.; 

проф. Пелех Ю.В.; 

проф. Дейнега О.В.; 

проф. Немеш О.М.; 

доц. Гавриш В.С.; 

Андрощук М.С. 

 

1.2. Про хід вступної кампанії в РДГУ   доц.Левчук В.В. – від-

повідальний секретар 

приймальної комісії 

 

1.3. Затвердження ,,Плану роботи Вченої ради та 

ректорату Рівненського державного гуманіта-

рного університету на 2020/2021 н.р.ˮ 

  проф. Павелків Р.В.– 

перший проректор 

 

 

2.      

2.1 Затвердження нового складу членів Вченої 

ради РДГУ та обрання голови Вченої ради 

24.09.2020 21.09.2020р.   

2.2.. Про перспективи ліцензійно-акредитаційної 

політики університету 

 

  проф. Пелех Ю.В. - 

проректор з науково-

педагогічної та  

навчально-методичної 
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роботи 

 

2.3. 

 

Підсумки вступної кампанії до РДГУ у 2020 

році 

 

  доц. Левчук В.В. –  

відповідальний секре-

тар приймальної комі-

сії 

 

3.      

3.1 Стан та перспективи розвитку педагогічного 

факультету. Звіт декана педагогічного факуль-

тету 

 

29.10.2020 р. 26.10.2020 р. проф. Сілков В.В. – 

декан -педагогічного 

факультету  

 

проф. Войтович І.С. - 

голова комісії; 

доц. Новак С.М., 

доц. Артемова О.І.. 

3.2 Про результати вступної кампанії до аспіран-

тури та докторантури  

  Завідувач аспірантури  

3.3. Звіт голови студентської ради РДГУ   Онищук О.І.- голова 

студентської ради 

РДГУ 

 

4.      

4.1. 

 

Стан та перспективи розвитку Інституту мис-

тецтв. Звіт директора Інституту мистецтв 

 

26.11.2020 р. 23.11.2020 р. проф. Сверлюк Я.В. – 

директор Інституту 

мистецтв 

 

проф. Шевчук К.С. – 

голова комісії; 

доц. Антончук О.М., 

доц. Власюк О.П. 

 

4.2 Про роботу кафедр іноземних мов щодо впро-

вадження та введення мовних курсів успішно-

го складання ЄВІ 

 

  проф.Ніколайчук Г.І.  – 

декан філологічного 

факультету 
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5.      

5.1.  

 

 

 

 

 

 

5.2. 

Звіт ректора Рівненського державного гумані-

тарного університету за 2020 рік 

 

 

 

 

 

Інформація про виконання рішень вченої ради 

університету 

 

24.12.2020 р. 21.12.2020 р. проф. Немеш О.М. – 

в.о.ректора універси-

тету 

 

 

 

 

Вчений секретар 

проф. Павелків Р.В; 

проф. Петрівський Я.Б. 

проф. Пелех Ю.В.  

проф. Дейнега О.В.; 

проф. Немеш О.М.; 

доц. Гавриш В.С.; 

Андрощук М.С. 

 

 

6.      

6.1. 

 

 

 

Про якість впровадження і шляхи покращення 

освітньої діяльності та виховної роботи уніве-

рситету 

 

28.01.2021 р. 25.01.2021 р. проф. Петрівський Я.Б. 

– проректор з навчаль-

но-виховної роботи 

 

 

 

 

 

6.2. Стан та перспективи розвитку факультету ма-

тематики та інформатики. Звіт декана факуль-

тету математики та інформатики 

 

 

 

  доц. Шахрайчук М.Й. – 

декан факультету ма-

тематики та інформа-

тики  

проф.Лісова С.В. – 

голова комісії; 

проф.Дейнега І.О., 

доц.Павлюк Т.О. 

 

7.      

7.1. Про роботу наукової бібліотеки РДГУ  

 

25.02.2021 р. 22.02.2021 р. доц. Грипич С.Н. – 

директор наукової біб-

ліотеки 
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7.2. 

 

 

 

    

Стан та перспективи розвитку психолого-

природничого факультету. Звіт декана психо-

лого-природничого факультету  

 

 

 

проф.Павелків В.Р.– 

декан психолого-

природничого факуль-

тету  

 

проф. Безкоровай-

на О.В. – голова комі-

сії; 

доц. Бісовецька Л.А., 

доц. Джеджера К.В. 

 

8. 

8.1. 

 

 

8.2 

 

 

 

 

 

Про відповідність освітніх програм до затвер-

джених стандартів вищої освіти та ліцензійних 

вимог 

 

 

Стан та перспективи розвитку факультету до-

кументальних комунікацій, менеджменту, тех-

нологій та фізики. Звіт декана факультету до-

кументальних комунікацій, менеджменту, тех-

нологій та фізики  

 

 

25.03.2021 р. 

 

22.03.2021 р. 
 

проф.Войтович І.С. – 

голова науково-

методичної ради уні-

верситету 

 

проф.Юхименко-

Назарук І.А. – декан 

факультету документа-

льних комунікацій, 

менеджменту, техно-

логій та фізики 

 

 

 

 

 

 

проф.Совтис Н.М. – 

голова комісії 

доц. Десятничук І.О., 

доц. Антонюк М.С. 

 

. 

 

9.      

9.1. Про підсумки звітування в МОН України що-

до наукової та науково-технічної діяльності 

РДГУ за 2020 рік 

 

29.04.2021 р. 26.04.2021 р. проф.Дейнега О.В. – 

проректора з наукової 

роботи 

 

 

9.2. Стан та перспективи розвитку художньо-

педагогічного факультету. Звіт декана худож-

ньо-педагогічного факультету. 

  Доц.Дзюбишина Н.Б. – 

декан художньо-

педагогічного факуль-

тету 

 

 

проф. Сверлюк Я.В.- 

голова комісії; 

доц. Невинна Г.Я., 

доц. Щербачук Н.П 
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10.      

10.1. Стан та перспективи розвитку факультету іс-

торії, політології та міжнародних відносин. 

Звіт декана факультету історії, політології та 

міжнародних відносин 

27.05.2021 р. 24.05.2021 р. проф.Шеретюк В.М. – 

декан факультету істо-

рії, політології та між-

народних відносин 

проф. Петренко О.Б. – 

голова комісії; 

доц. Синевич Б.М., 

доц. Марчук Г.В. 

 

10.2. Звіт директорів Дубенського коледжу та Сар-

ненського педагогічного коледжу РДГУ 

 

  Бабак В.П. - директор 

Дубенського коледжу 

РДГУ 

Горкуненко П.П. – ди-

ректор Сарненського 

педагогічного коледжу 

РДГУ 

. 

 

 

 

11.      

11.1. Стан та перспективи розвитку філологічного 

факультету. Звіт декана філологічного факуль-

тету. 

24.06.2021 р. 21.06.2021 р. проф.Ніколайчук Г.І. – 

декан філологічного 

факультету 

проф.Сойчук Р.Л. – 

голова комісії; 

доц.Гудовсек О.А., 

доц.Кулакова Л.М. 

11.2 

 

 

 

 

 

 

11.3. 

Звіт директорів Рівненського музичного учи-

лища та Дубенського коледжу культури і мис-

тецтв  

 

 

 

 

Інформація про виконання рішень вченої ради 

університету 

 

  Директор Рівненського 

музичного училища 

Волошина О.Г. – дире-

ктор Дубенського ко-

леджу культури та ми-

стецтв РДГУ 

 

Вчений секретар 
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РОЗДІЛ 2. План засідань ректорату 

  

№ 

пп 
Зміст заходів 

Дата  

проведення 
Відповідальні 

 

1 2 3 4 

1.    

1.1. Про основні завдання щодо організації освітньої діяльності універ-

ситету у 2020/2021 навчальному році 

 

07.09.2020 р. проф. Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи 

1.2. Про стан поселення студентів у гуртожитках РДГУ та дотримання 

мешканцями гуртожитків правил внутрішнього розпорядку 

 Бабак В.М. – директор студмісте-

чка 

2.    

2.1. Про досвід перереєстрації наукових фахових видань університету та 

включення їх до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань 

України  

12.10.2020 р. Головні редактори наукових ви-

дань університету 

 

2.2. 

 

 

Про роботу відділу зв'язків з громадськістю  

 Начальник відділу зв'язків з гро-

мадськістю 

3.    

3.1. Про стан готовності факультетів і кафедр університету до проведен-

ня зимової заліково-екзаменаційної сесії 

 

 

09.11.2020 р. проф. Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи 

Колосюк О.А. - начальник навча-

льного відділу 

 

3.2. Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2020-2021 нав-

чальний рік 

 доц. Левчук В.В. – відповідаль-

ний секретар приймальної комісії  

 

4.    

4.1. Про вдосконалення механізму моніторингу дотримання академічної 14.12.2020 р. Голова комісії з академічної доб-
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1 2 3 4 

доброчесності в РДГУ рочесності 

 

4.2. 

 

 

 

Про стан і результати діяльності органів студентського самовряду-

вання та студентських громадських організацій й координація дій з 

деканатами, ректоратом університету 

  

Голова студентської ради РДГУ 

 

5. 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

   

Про актуальні міжнародні стипендіальні та грантові програми 

 

 

 

 

Про підготовку проведення державної атестації здобувачів вищої 

освіти за ОКР «Магістр» денної та заочної форм навчання 

11.01.2021 р. доц. Антонюк-Кисіль П.В. – на-

чальник відділу міжнародних 

відносин та роботи з іноземними  

студентами 

 

проф. Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи, 

проф. Немеш О.М. – проректор з 

науково-педагогічної, навчальної 

роботи та інформатизації; 

Садовець О.Ф. – начальник від-

ділу інформаційних та мереже-

вих технологій  

6.    

6.1. Про підсумки  зимової заліково-екзаменаційної сесії, формування 

рейтингу успішності студентів за її результатами та наліз звітів нау-

ково-педагогічних працівників про виконання індивідуальних планів 

роботи викладача та її обліку за І семестр 

 

 

08.02.2021 р. проф.Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи  

Колосюк О.А. – начальник нав-

чального відділу, директор Ін-

ституту мистецтв, декани факу-

льтетів 

 

6.2. Про організацію, контроль, документальне та навчально-методичне 

забезпечення практик здобувачів вищої освіти 

 Мазяр Т.П. – завідувач виробни-

чої практики 
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7.    

7.1. Іноземна мова у РДГУ: рівень володіння, можливості вивчення  09.03.2021 р. проф. Мороз Л.В. – завідувач 

кафедри іноземних мов 

 

7.2. 

 

Про заходи щодо запровадження в університеті освітніх послуг для 

осіб з особливими потребами 

  

Рибак В.А. – завідувач центром 

студентської соціальної служби 

8.    

8.1. 

 

 

 

 

8.2. 

Про перспективні траєкторії розвитку наукових досліджень Інститу-

тів, факультетів і структурних підрозділів (центрів, лабораторій) уні-

верситету 

 

Про пріоритети діяльності профспілки працівників РДГУ 

12.04.2021 р. проф. Дейнега О.В. – проректор з 

наукової роботи  

 

Шидловський А.І. – голова 

профспілки 

9. 

9.1. 

 

 

9.2. 

 

Про підсумки акредитації та ліцензування спеціальностей (освітніх 

програм) в університеті 

 

Про підготовку факультетів і кафедр до проведення літньої заліко-

во-екзаменаційної сесії  

 

11.05.2021 р. 

 

Байло О.А. – начальник навчаль-

но-методичного відділу 

 

проф.Петрівський Я.Б. – прорек-

тор з навчально-виховної роботи  

Колосюк О.А. - начальник навча-

льного відділу 

10.    

10.1. 

 

 

 

 

. 

Про виконання навчального навантаження кафедрами університету 

за 2020-2021 н.р.  та оптимізацію планування  навчального наванта-

ження на 2021 -2022 н.р. 

 

 

14.06.2021 р. проф. Павелків Р.В. – перший 

проректор, 

проф. Петрівський Я.Б. - прорек-

тор з навчально-виховної роботи, 

Колосюк О.А. – начальник нав-

чального відділу 
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