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ЦІННОСТІ 
БАЗОВІ СЕНСОУТВОРЮВАЛЬНІ ЦІННОСТІ – ВИЗНАЧАЮТЬ СМИСЛОВУ СПРЯМОВАНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО ВІДПОВІДАЄ 
ОСНОВНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЗАВДАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ: 
• ЗНАННЯ 
• ГУМАНІЗМ 
• ПАТРІОТИЗМ 
• РОЗВИТОК 
 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЦІННОСТІ – ОКРЕСЛЮЮТЬ СМИСЛ ТИХ ЗАСОБІВ, З ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ РЕАЛІЗАЦІЯ 
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• ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
• ТРАДИЦІЇ 
• ІННОВАЦІЇ  
 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ЦІННОСТІ – ОРІЄНТУЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ УСПІШНИХ ФАХІВЦІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З 
МІСІЄЮ ТА МЕТОЮ УНІВЕРСИТЕТУ: 
• ТВОРЧІСТЬ 
• УСПІХ 
• КУЛЬТУРА 
• ПРОГРЕС  



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

УНІВЕРСИТЕТУ 



 
У 2021 році в Університеті запроваджено систему 
ключових показників ефективності в контрактах 
заступників керівника закладу та керівників 
структурних підрозділів (Наказ від 01.10.2021 року 
№ 179-01-01). 

Станом на 1 січня 2021 року в Рівненському 
державному гуманітарному університеті працює: 

963  
штатні 

працівники 
462  

працівника 
навчально-

допоміжного та 
адміністративно-

господарського 
персоналу 

501  
науково-

педагогічний 
працівник 

з яких 389 осіб мають науковий 
ступінь та вчене звання 

(доктори наук/професори; 
кандидати наук/доценти), що 
становить 77% від загальної 

кількості науково-педагогічних 
працівників 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Освітня діяльність університету ґрунтується на: 

положеннях Конституції України 

Законах України 

постановах Кабінету Міністрів України 

положеннях та наказах  
Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та 
Державної служби якості освіти 



ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 
СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ 



ЗДІЙСНЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗГІДНО З 
ВИМОГАМИ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 З 2021 року робочими групами, навчально-
методичними комісіями, методичними радами за 
спеціальностями, навчально-методичною радою 
університету розроблено й введено в дію 75 освітніх 
програм для першого (бакалаврського) рівня та 55 
освітніх програм для другого (магістерського) рівня 
підготовки здобувачів. Усі діючі освітні програми 
розміщені на сайті університету. 



Середня освіта 
(Природничі науки), 

гарант проф. Сяська І. О. 

 

Менеджмент,           
гарант доц. Савченко О. Р. 

 

 
 
 
 

Професійна освіта (Цифрові 
технології),                        

гарант доц. Шліхта А. О. 

 
 

У період з 1 вересня 2021р. випускові кафедри і деканати успішно 
пройшли акредитаційну експертизу  

5 освітньо-професійних програм другого  
(магістерського) рівня:  

 

Управління навчальним 
закладом,                                 

гарант проф. Пелех Ю. В.  

Менеджмент соціокультурної 
діяльності,                                

гарант проф.  Виткалов С. В. 



Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти 

Освітні педагогічні науки, 
 гарант проф. Петренко О. Б. 



За поточний рік розроблено та обговорено низку Положень, що стосуються 
життєдіяльності Університету та його структурних підрозділів: 

Положення про рейтингове оцінювання науково-
педагогічних працівників РДГУ 

Положення про створення інформаційного 
освітнього середовища РДГУ 

Положення про кваліфікаційну роботу в РДГУ 

Положення про порядок організації та 
проведення опитувань у РДГУ 

Положення про дуальну форму здобуття 
вищої освіти в РДГУ 

Положення про раду випускників РДГУ 

Положення про раду роботодавців РДГУ 



Нами використовувалися три основні платформи для 
організації дистанційного та змішаного навчання:  

Microsoft Teams 
GoogleClassroom Moodle 



Станом на 1 листопада 

2021 року в університеті 

всього навчається:  

4348 студентів 

на заочній –  

 1 486 студентів 

за кошти фізичних та 
юридичних осіб –  

2 102 студенти 

за державним 
замовленням – 

 2 246  студентів 

 на денній формі 
навчання – 2 862 

студентів 



Динаміка контингенту з 01.10.2017 р. по 01.10.2021р. 

Форма 

навчання 
2017 2018 2019 2020 2021 

денна 
4294 4023 3562 3214 2862 

заочна 
2396 2459 2223 1845 1456 



Упродовж 2021 року було реалізовано низку заходів, спрямованих на 
вдосконалення нормативно-методичного супроводу системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти: 

 
1. Розроблено або оновлено низку локальних нормативних документів . 
2. З метою забезпечення прозорості опитувань анкети розміщено на веб-сайті Університету у 

goodle-формах, що уможливлює оперативний та оптимальний зворотний зв’язок з усіма 
категоріями респондентів. 

3. Удосконалено систему щорічної експертизи освітніх програм, що здійснюється відповідно 
до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» (2019), та висновків експертних комісій, зроблених під час 
акредитації освітніх програм у 2019-2020 роках. 

4. Проведено розширене засідання навчально-методичної ради університету (протокол № 05 
від 19.10.2021 р.) із запрошенням гарантів освітніх програм, метою якого було 
інформування про можливості удосконалення цього продукту.  



 Забезпечення академічної доброчесності в 
Університеті 
Відповідно до «Положення про академічну доброчесність 
у Рівненському державному гуманітарному 
університеті» створено університетську раду з питань 
академічної доброчесності та відповідні ради на кожному 
факультеті. 
 В РДГУ забезпечуються заходи із запобігання і 
виявлення академічного плагіату, зокрема проводиться 
перевірка усіх кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 
освіти ОС бакалавра, магістра, доктора філософії на 
наявність плагіату.  
 Здобувачка ступеня PhD спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки Голя Галина в грудні 2021 р. 
здобула перемогу у конкурсі «Академічна доброчесність: 
данина моді, чи життєва необхідність?», який проходив в 
Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини. 



Відповідно до цільових показників діяльності закладу вищої освіти упродовж 

звітного періоду забезпечено збільшення частки аудиторних годин у загальній 

кількості аудиторних годин, упродовж яких викладання навчальних дисциплін 

здійснюється англійською, французькою та німецькою мовами до 12%, а частка 

навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним або іншим спеціальним 

обладнанням, досягла 19,1%. 





ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА 
ІНШИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАКЛАДУ 

ОСВІТИ 
Порівняльна характеристика результатів вступних кампаній 







ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

На кафедрах у межах робочого часу 
викладачів розроблялися 35 тем з 
реєстрацією в УкрІНТЕІ, з яких 12 успішно 
завершено. 

За звітний період університет має помітні 
здобутки в науковій роботі. 

Наукові дослідження в розрізі 
пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки виконували 501 
штатний науково-педагогічний 
працівник, з-поміж них – 67 докторів 
наук, професорів, 322 кандидата 
наук, доценти.  



Науково-педагогічні працівники університету успішно захистили: 
 5 докторських дисертацій 

Антонюк-Кисіль Володимир 

Миколайович 

Мультидисциплінарний підхід до вибору методу хірургічної корекції і попередження 

венозних ускладнень при поєднаному первинному прогресуючому варикозному розширенні 

вен нижніх кінцівок, промежини, пахового каналу та зовнішніх статевих органів у вагітних. 

Спеціальність: 14.01.03 – хірургія 

Глінчук Юлія Олександрівна Система формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи 

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Сачук Роман Миколайович 

  

Експериментально-теоретичне обґрунтування розробки препаратів для профілактики 

акушерської патології і субклінічного маститу корів та їх фармако-токсикологічна характеристика 

Спеціальність: 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія; 16.00.07 – 

ветеринарне акушерство (211 ветеринарна медицина) 

Сяська Інна Олексіївна Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів 

природничих дисциплін у процесі професійної підготовки  

Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Хупавцева Наталія 

Олександрівна 

Психологія фасилітативної взаємодії в педагогічному процесі закладів середньої освіти 

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;  053 психологія. 



8 кандидатських дисертацій 
Денисюк Наталія 

Василівна 

Середовищетвірна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне. 

Спеціальність: 03.00.16 – екологія 

Паламарчук  Оксана 

Степанівна 

Забезпечення інноваційного розвитку підприємств спеціальність.  

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

Бондар Ірина 

Володимирівна 

Формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії.  

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни 

Ляшук Тарас 

Григорович 

Вплив морфологічної гетерогенності на релаксаційні та теплофізичні властивості нанонаповненого 

полівінілхлориду. Спеціальність: 01.04.19 – фізика полімерів 

Ужинський Михайло 

Юрійович  

Сценофонія як культурно-мистецький феномен. 

Спеціальність: 26.00.01 – теорія та історія культури 

Березюк Тетяна 

Петрівна 

Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у 

вищих навчальних закладах.  

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

Хомич Іванна 

Сергіївна 

Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів.  

Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія 

Синіцька Наталія 

Вікторівна 

Формування готовності майбутніх учителів математики до диференційованого навчання учнів шкіл сільської 

місцевості. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 



• У спеціалізованій вченій раді Д 47.053.01 з 
правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) 
педагогічних наук захищено 9 
кандидатських та     3 докторські 
дисертації.  



Регіональний комплексний науково-
методичний центр інноваційних технологій 

Директор центру – д-р. пед. наук,                      
проф. О. Б. Петренко. 

Науково-методичний інноваційний центр 
підвищення якості професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх фахівців Науковий 
керівник – д-р. пед. наук, проф. С. В. Лісова. 

Центр міждисциплінарних досліджень з питань 
науки, релігії, культури (спільно з Рівненською 
Єпархією ПЦУ) Науковий керівник – д-р. філос. 

наук, проф. Панчук І. І.  

Центр професійного розвитку педагога 
Керівник центру– канд.пед.наук,                           

доц. Третяк О. М. 

Центр Європейської педагогічної освіти 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц.  

Міщеня О. М.  

Центр гуманітарних досліджень Науковий 
керівник – канд. філол. наук, доц.  Шульжук Н. В.  

Неографічна лабораторія кафедри української 
мови імені проф. К. Ф. Шульжука «NEOLEX-
Рівне» Науковий керівник – д-р. філол. наук, 

проф. Г. М. Вокальчук. 

Науково-дослідна лабораторія кафедри 
інформаційних технологій та моделювання 

«Математичне моделювання нелінійних збурень 
процесів та систем» Науковий керівник – канд. фіз.-

мат. наук, доц. Мороз І. П.  

Ефективною була діяльність наукових підрозділів, які працюють 
на громадських засадах 



 НАУКОВА БІБЛІОТЕКА  спрямовує свою 
діяльність на подальше формування інтегрованих 
інформаційних  ресурсів, надання сервісних 
послуг  для  всіх категорій користувачів з метою 
виконання освітніх і наукових завдань.  
 Фонд наукової бібліотеки  станом на 
01.01.2021 року налічував  537683 примірників 
паперових й електронних джерел інформації       
(в т. ч.  підготовлених викладачами РДГУ).    
 У 2021 році  наукова бібліотека отримала 
86 назв українських періодичних видань.  



Науковцями університету опубліковано:  

41 монографія (з них 10 – за 
кордоном) 

157 підручників і навчальних 
посібників 

1386 статей, зокрема 77 – у виданнях, які 
включені до наукометричних баз даних Scopus 

(43) і Web of Science (34) 

Інтегрований h-індекс – 7.  
Кількість цитувань у Scopus – 

211, у Web of Science – 81. 



Вийшли чергові випуски збірників наукових праць 
категорії «Б» Переліку фахових видань України: 



Цьогоріч було організовано та проведено  

9 Міжнародних конференцій: 



9 Всеукраїнських науково-практичних конференцій:  



В межах масштабного освітнього проєкту області «Філософія змін» 
обласною премією педагогічних працівників закладів освіти та 

відзнакою «Відмінник освіти Рівненщини» нагороджений 
відповідальний секретар приймальної комісії доцент В. В. Левчук. 



Цьогоріч ми маємо серед 18 учасників – 9 переможців II туру Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. 

Дипломів призерів у здобутках психолого-природничого факультету – 4, педагогічного – 3, 
математики та інформатики – 1, документальних комунікацій, технологій та фізики – 1. 



У науковому доробку здобувачів вищої освіти –  
390 статей і тез доповідей 



Щорічну премію голови Рівненської обласної 
державної адміністрації за заслуги та 
досягнення в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-
технічних розробок призначено молодому 
вченому – проф. кафедри іноземних мов 
Павелків К. М. за роботу «Теоретичні і 
методичні засади іншомовної підготовки 
фахівців соціальної сфери в умовах 
освітнього середовища  університету». 



Науковці університету активно підвищують кваліфікацію не 
лише у закладах вищої освіти України, але й за кордоном 



 

ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У лютому-березні 2022 р. 
планується первинна 
акредитація двох освітніх 
програм першого 
(бакалаврського) рівня вищої 
освіти («Спеціальна освіта. 
Логопедія», «Фізична 
терапія») та освітньої 
програми третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти 
«Психологія». 

У 2020–2021 н. р. навчально-методичним 
відділом (ліцензування та акредитації) 
проведено первинну акредитацію двох 
освітніх програм першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
(«Суспільні комунікації», «Менеджмент 
соціокультурної діяльності») і п’яти 
освітніх програм другого (магістерського) 
рівня вищої освіти («Фізична культура і 
спорт», «Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини)», «Середня освіта 
(Географія)», «Спеціальна освіта. 
Логопедія», «Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології)» та отримано 
шість сертифікатів. 

Упродовж вересня-грудня 2021 р. у 
Рівненському державному 
гуманітарному університеті проведено 
первинну акредитацію шести освітніх 
програм другого (магістерського) рівня 
вищої освіти («Середня освіта 
(Природничі науки)», «Управління 
навчальним закладом», 
«Менеджмент», «Педагогіка вищої 
школи», «Професійна освіта (Цифрові 
технології)», «Менеджмент 
соціокультурної діяльності») та 
освітньої програми третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти «Освітні, 
педагогічні науки». 



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

навчання іноземних 
студентів 

міжнародні освітні проєкти 

грантова діяльність 

програма «Подвійний диплом»  

семестрове навчання 
студентів 

стажування викладачів РДГУ за 
кордоном та функціонування 
мовних курсів і підготовчого 

відділення 

Упродовж 2021 р. міжнародна діяльність 
університету охопила такі пріоритетні 

напрями:  



Закладами-партнерами у програмі  
«Подвійний диплом» стали Університети  

Університет Via Domicia  
(м.Перпіньян, Франція)  

Університет Ренн2  
(м.Ренн, Франція) 

Вища Школа Лінгвістична  
(м.Ченстохова, Польща) 

Університет економіки  
(м.Бидгощ, Польща) 



Відповідно до завдань МОН, відображених у додатку до 
контракту з ректором РДГУ, викладачі, які мають 
сертифікат, що підтверджують володіння іноземною 
мовою на рівні В2 з 2022 року будуть долучені до 
викладання дисциплін відповідними іноземними мовами, а 
також до 1 серпня 2022 року буде збільшено частку 
штатних науково-педагогічних працівників та здобувачів 
вищої освіти, які брали участь у програмах міжнародної 
академічної мобільності, збільшення кількості іноземців та 
осіб без громадянства серед здобувачів вищої освіти. 



ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ 

 Виховна робота є однією з найважливіших складових в організації освітнього 
процесу Рівненського державного гуманітарного університету. Ректорат і 
професорсько-викладацький склад звертають увагу не тільки на формування у 
майбутніх фахівців професійних навичок, але й на виховання високих патріотичних, 
громадянських, моральних, етичних якостей.  
   В університеті систематично 
проводяться виховні заходи, спрямовані на 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв. 
Реалізуються плани щодо державних свят та 
видатних подій історії та життя нашої 
держави. 









Вокальний гурт «LIBERTY» 
Анна Горкава, Антоніна Матвійчук, 

Лада Кирилюк, Павло Мищук, Ілля Кубай 

(художній керівник Алла Бондарчук) 

 блискуче виступили та вийшли у ФІНАЛ 

масштабного вокального ШОУ «Співають всі» 
на телеканалі Україна. 



 Недавні наші випускники: заслужений майстер спорту з 
плавання, чемпіон Світу та Європи, учасник ХХХІ Олімпійських ігор в Ріо, 
багаторазовий рекордсмен України Романчук Михайло і майстер спорту 
міжнародного класу з дзю-до, чемпіонка Європи Турчин Анастасія взяли 
участь у ХХХІІ Олімпійських іграх в Токіо в 2021 році, де Михайло Романчук 
здобув срібну і бронзову нагороди з плавання. 

Спортивно-оздоровча і фахова підготовка з фізичної культури  



Нещодавня випускниця РДГУ, майстер спорту міжнародного класу 
з фрістайлу Анастасія Новосад в грудні 2021 року здобула золоту 

медаль на Кубку світу і візьме участь у зимових Олімпійських іграх 
2022 року в Пекіні.  



Упродовж 2021 календарного року професорсько-викладацьким складом кафедри теорії і практики фізичної 
культури і спорту у співпраці з КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» 
Рівненської обласної ради, Відділення національного олімпійського комітету у Рівненській області, 

Рівненським обласним відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки України було проведено низку спортивно-масових заходів.  



ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
(ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД 
ЧАС НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ ЗАЗНАЧЕНОГО 

МАЙНА 

На підставі аналізу фактичних 
показників фінансово-господарської 
діяльності університету за попередній 
фінансовий рік встановлено, що 
загальна сума надходжень у 2020 році – 
157 млн. 983 тис. грн., з них асигнування 
державного бюджету – 112 млн 589 
тис. грн. (71,3%), власні надходження 
(спеціальний фонд) – 45 млн 394 тис. 
грн. ( 28,7%).  





 У Рівненському державному гуманітарному університеті 
запроваджується комплексна автоматизація управління університетом 
відповідно до наказу ректора від 10 серпня 2021 року № 132-01-01. 
Відділом інформаційного та мережевого забезпечення проведено 
аналіз існуючого програмного забезпечення в сфері електронного 
документообігу. Були розглянуті системи електронного документообігу 
з переліку систем, які були протестовані Міністерством цифрової 
трансформації ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України».  



СВОЄЧАСНЕ І ПОВНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД 
ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ, ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ 
ФОНДАМИ 

РДГУ у звітному періоді своєчасно і в повному обсязі 
вносив платежі до бюджету, в тому числі до Пенсійного 
фонду і державних соціальних фондів, виконував 
кошториси доходів і видатків, не мав і не має 
кредиторської та дебіторської заборгованості перед 
організаціями і фінансовими установами. 



ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ЩОДО 
ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Адміністрацією та викладачами університету створюються 
і пропагується позитивний імідж студента, який 
самостійно вчиться, не вчиняючи корупційні дії. Станом 
на сьогоднішній день в університеті немає жодного 
злочину з ознаками корупції, вчиненого працівниками та 
студентами університету. 
 

 В Університеті функціонує електронна скринька 
довіри, телефони довіри, на кожному факультеті наявні 
скриньки довіри. 
 В РДГУ уповноважений з антикорупційної діяльності 
професор В. А. Черній систематично проводить зустрічі зі 
здобувачами освіти усіх рівнів. 



Згідно із затвердженим графіком щорічно закладом 
освіти подавався до МОН України в установленому 
порядку річний кошторис доходів і видатків 
Рівненського державного гуманітарного університету. 

ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКІВ РІЧНОГО 
КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 



ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПЕРЕД ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ ОРГАНОМ 
ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПРО 

РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ, ЗОКРЕМА ПРО ВИКОНАННЯ 
КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор 
щороку звітує перед вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування – конференцією трудового 
колективу Рівненського державного гуманітарного 
університету. Конференція трудового колективу за звітом 
ректора щодо виконання пунктів контракту щорічно давала 
схвальну оцінку. 

Ректор РДГУ     
Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ  
 


