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ВСТУП

За  звітний  період  безпосередньо  мною  та  через  органи  управління
структурними  підрозділами  вишу  зроблено  суттєвий  крок  до  реалізації  в
університеті  концептуальних  завдань,  викладених  у  програмі  діяльності
Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України та пріоритетів розвитку вищої школи, спрямованих на комплексну й
глибоку модернізацію системи освіти в Україні.

На виконання умов контракту № ІІІ-83 від 29.03.2015 р. діяльність РДГУ у
звітній  період  здійснювалася  відповідно  до  чинного  законодавства  України  і
визначалася  ухвалами  Колегій  МОН  України,  інструктивними  листами,
розпорядженнями,  наказами  та  іншими  нормативно-правовими  актами
Міністерства освіти і науки України.

Поточна  робота  адміністративних,  освітньо-виховних,  фінансово-
господарських  та  інших  структур  вишу  регламентувалася  Концепцією
діяльності  університету,  річними  планами  роботи,  заходами  з  основних
напрямків  діяльності  та  Колективним  договором  між  первинною
профспілковою організацією та адміністрацією.

Найважливіші  питання  життєдіяльності  університету  відповідно  до
Закону  України  «Про  вищу  освіту»  та  Статуту  Рівненського  державного
гуманітарного університету обговорювалися та  вирішувалися на  Конференції
представників трудового колективу (один раз на рік),  засіданнях вченої  ради
університету (щомісячно), ректорату (двічі на місяць), учених рад інститутів,
факультетів, кафедр.

Діяльність  адміністрації  університету  була  спрямована  на  покращення
якості  освітніх  послуг,  підвищення ролі  наукових досліджень  у  навчальному
процесі, зростання ролі Ради молодих учених у залученні до наукових розробок
талановитої  студентської  молоді,  на  проведення  ліцензування  та  акредитації
нових напрямів підготовки (спеціальностей) за освітніми ступенями (освітньо-
кваліфікаційними  рівнями)  «бакалавр»,  «спеціаліст»,  «магістр»,  підвищення
ролі  студентського  самоврядування,  покращення  фінансової  дисципліни  та
ощадливого використання матеріальних ресурсів, енергозбереження та розвитку
соціальних програм.

Ураховуючи  нові  підходи  держави  до  надання  вищої  освіти  молоді,  в
університеті  впродовж  звітного  періоду  проводилася  робота,  спрямована
передусім на:

– адаптацію  системи  якісної  підготовки  спеціалістів  в  університеті  до
європейських стандартів і вимог Болонського процесу;

– ефективну реалізацію у повному обсязі кредитно-модульної системи організації
навчального процесу;

– забезпечення  сумісності  навчальних  планів  і  програм,  із  яких  ведеться
підготовка  фахівців  в  університеті,  з  європейською  кредитно-трансферною
системою;

– упровадження в навчальний процес інноваційно-інформаційних технологій та
його комп’ютеризацію;
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– запровадження  підготовки  фахівців  з  інноваційно-інформаційних  напрямів
освітньої діяльності випускників університету через програму «Intel@Навчання
для майбутнього»;

– посилення  ректорського  контролю  за  якістю  навчально-освітнього  процесу,
який відповідав би встановленим державним стандартам;

– ефективність  роботи  кафедр  щодо росту  науково-педагогічних кадрів  вищої
кваліфікації;

– запровадження  рейтингової  системи  оцінювання  результатів  діяльності
факультетів,  кафедр,  наукових  підрозділів  університету  як  інструменту
удосконалення  управління  якістю  підготовки  фахівців  для  освіти,  культури,
інших галузей народного господарства України;

– забезпечення розвитку наукової сфери університету;
– організоване  проведення  вступної  кампанії  2015/16  н.р.  щодо  конкурсного

відбору на навчання за сертифікатами Українського центру оцінювання якості
освіти;

– реалізацію  механізмів  виявлення,  відбору  обдарованої  молоді  для  вступу  в
університет та надання їй соціально-педагогічної підтримки в університеті;

– удосконалення форм і методів функціонування студентського самоврядування.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ

Рівненський державний гуманітарний університет створений Постановою
Кабінету Міністрів від 14.12.1998 р. за № 1973 на базі Рівненського державного
педагогічного  інституту,  Рівненського  державного  інституту  культури,
Дубенського,  Сарненського  педагогічного  коледжів,  Рівненського  училища
культури і мистецтв та його Дубенського відділення (Наказ Міністерства освіти
України від 14.01.1999 р. за  № 15(14)).

Рівненський  державний  гуманітарний  університет  –  головний  центр
вищої гуманітарної освіти, науки, мистецтва і культури в м. Рівному та області,
перший  навчальний  заклад  такого  типу  в  Україні.  Він  сприяє  розвиткові
духовності,  регіональної  самобутності,  національної  культури  і  мистецтва,
утверджує Рівне як місто університетське, наукове, розширює його міжнародні
зв’язки.

Продовжуючи  багаті  традиції  Рівненського  державного  педагогічного
інституту та Рівненського державного інституту культури, що стали базою для
його створення, університет працює за європейськими орієнтирами організації
професійної освіти, наукових досліджень і творчої роботи, вирішує актуальні
завдання  розбудови  Української  держави  шляхом  розширення  низки  нових
спеціальностей,  поглибленої  розробки  багатьох  важливих  проблем
педагогічного та мистецького життя міста, області, України.

Рівненський  державний  гуманітарний  університет  (III-IV  рівнів
акредитації)  здійснює  підготовку  нового  покоління  висококваліфікованих
фахівців  за  освітніми  ступенями  (освітньо-кваліфікаційними  рівнями):  «ба-
калавр», «спеціаліст», «магістр».
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У його складі – 9 факультетів, Інститут мистецтв, Інститут психології та
педагогіки  (на  громадських  засадах)  та  Інститут  довузівської  підготовки  і
післядипломної освіти, в складі яких є 52 кафедри.

Станом на 1 грудня 2015 року в Рівненському державному гуманітарному
університеті працює 646 науково-педагогічних працівників, з яких 415 чоловік
мають  науковий  ступінь  та  вчене  звання,  (43  доктори  наук/професорів,  372
кандидатів наук/ доцентів), що становить 57,5% від загальної кількості.

НОРМАТИВНОПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Рівненський  державний  гуманітарний  університет  як  навчальний  і
науково-виробничий комплекс, що об’єднує вищі навчальні заклади ІІ-ІV рівнів
акредитації,  створений  на  базі  Рівненського  державного  педагогічного
інституту, Рівненського державного інституту культури, Дубенського коледжу і
Сарненського  педагогічного  коледжу,  Рівненського  училища  мистецтв  і
культури та Дубненського відділення цього ж училища Постановою Кабінету
Міністрів  України  від  14  грудня  1998  року  № 1973  та  наказу  Міністерства
освіти України, Міністерства культури і мистецтв України від 14.01.1999 р. №
15/14.  Рівненський  державний  гуманітарний  університет  зареєстрований  у
Державному реєстрі 7 травня 1999 року, № рішення 873Р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 1998 р. № 1973

Про створення Рівненського державного 
гуманітарного університету

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Прийняти  пропозицію  Міністерства  освіти  та  Рівненської

обласної   державної   адміністрації,   погоджену   з   Міністерством
економіки,  Міністерством  фінансів   та  Міністерством   культури   і
мистецтв,  про  створення  Рівненського  державного  гуманітарного
університету   на   базі   Рівненського   державного   педагогічного
інституту,   Рівненського   державного   інституту   культури,
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Дубненського та Сарненського коледжів Рівненського державного
педагогічного інституту, а також Рівненського училища мистецтв і
культури   та   Дубненського   відділення   цього   ж   училища,   що
ліквідуються.

Створення   зазначеного   університету   здійснити   в   межах
асигнувань,  передбачених  Міністерством  освіти  та  Міністерством
культури і мистецтв на підготовку кадрів.

1. Установити,  що   створюваний  цією  постановою   університет
перебуває у сфері управління Міністерства освіти.

2. Міністерству  фінансів  передбачити  починаючи  з  1999/2000
навчального   року   фінансування   Рівненського   державного
гуманітарного університету через Міністерство освіти.

3. Установити, що:
студенти Рівненського державного педагогічного інституту та

Рівненського   державного   інституту   культури,  що   ліквідуються,
продовжують навчання у Рівненському державному гуманітарному
університеті за третім і четвертим рівнями акредитації;

учні  Дубненського   та  Сарненського   коледжів   Рівненського
державного   педагогічного   інституту,   Рівненського   училища
мистецтв і культури та Дубненського відділення цього ж училища,
що   ліквідуються,   продовжують   навчання   у   Рівненському
державному   гуманітарному   університеті   за   першим   рівнем
акредитації.

4. Взяти   до   відома,   що   Рівненська   обласна   державна
адміністрація сприятиме розвитку матеріальнотехнічної бази
та   соціальної   інфраструктури   Рівненського   державного
гуманітарного університету.

Прем'єрміністр України В. Пустовойтенко

Відомча  підпорядкованість  університету  –  Міністерство  освіти  і  науки
України.

Освітня діяльність університету ґрунтується на положеннях Конституції
України, законах України та основних нормативно-правових актах:

– на Законах України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців»,  «Про  основні  засади  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері
господарської  діяльності»,  Національній  доктрині  розвитку  освіти,  Стратегії
інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних
викликів, Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020
року,  Стратегії  та  сучасних  тенденціях  розвитку  університетської  освіти  в
контексті Європейського простору вищої освіти на період до 2020 року та ін.;
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–  на  програмах: Державній  програмі  «Вчитель»,  Державній  цільовій
соціальній  програмі  розвитку  дошкільної  освіти  на  період  до  2017  року,
Державній цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти на період
до  2014  року,  Державній  цільовій  соціальній  програмі  підвищення  якості
шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, Державній
цільовій програмі впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків»
на період до 2015 року та ін.;

– на постановах Кабінету Міністрів України: «Про порядок створення,
реорганізації  і  ліквідації  навчально-виховних  закладів»,  «Про  ліцензування
діяльності  з  надання  освітніх  послуг»,  «Про  затвердження  Положення  про
підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», «Питання стипендіального
забезпечення»,  «Про  затвердження  Переліку  платних  послуг,  які  можуть
надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи
освіти,  що  належать  до  державної  і  комунальної  форми  власності»,  «Про
Порядок  працевлаштування  випускників  вищих  навчальних  закладів,
підготовка яких здійснювалася за державним замовленням», «Про підготовку
фахівців для роботи в сільській місцевості», «Про затвердження Положення про
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» та іншими документами.

Рівненський державний гуманітарний університет  –  вищий навчальний
заклад,  який  75  років  нерозривно  пов’язаний  зі  становленням  педагогічної
освіти  та  учительської  професії  в  Україні  та  на  Рівненщині.  Це  сучасний
освітньо-науковий комплекс, головним надбанням якого є висококваліфіковані
науково-педагогічні  кадри,  потужні  наукові  школи  та  лабораторії,  які
забезпечують  формування  високого  рівня  професійних  компетентностей,
громадянських та етичних якостей майбутніх педагогів.

Інноваційний  розвиток  університету,  утвердження  його  як  провідного
вищого навчального закладу в галузі педагогічної освіти вимагає своєчасного
реагування  на  зміни,  що  спостерігаються  в  суспільному  житті  та
відображаються  в  установчих  документах  –  Статуті  університету,
затвердженому  Міністерством  освіти  і  науки  України,  Концептуальних
напрямах розвитку університету на 2011-2015 роки, основні положення якого
схвалені вченою радою університету в грудні 2011 року.

Для забезпечення конституційних прав науково-педагогічних працівників
і  співробітників  університету,  законних  інтересів  уповноваженої  власником
особи та регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин,
керуючись  Законами  України  «Про  соціальний  діалог  в  Україні»,  «Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу
освіту»,  «Про  колективні  договори  й  угоди»,  «Про  оплату  праці»,  «Про
відпустки»,  «Про  наукову  та  науково-технічну  діяльність»,  Генеральною  та
Галузевою  угодами  та  іншими  нормативно-правовими  актами,  між
адміністрацією університету і його трудовим колективом 22 червня 2015 року
укладено Колективний договір на 2015-2020 роки, яким здійснюється правове
регулювання  виробничих,  трудових  і  соціально-економічних  відносин  в
університеті, що гарантує захист прав та інтересів усіх працівників незалежно
від членства у профспілці.
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Вищим  колегіальними  органом  громадського  самоврядування
університету, відповідно до ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» та п. 5.1
Статуту університету,  є  конференція  трудового колективу,  яка  скликається  за
спільним рішенням вченої ради та профспілкової організації не рідше ніж один
раз  на  рік.  Кількісний  склад  конференції  становить  120  осіб,  при  цьому  не
менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів конференції становлять
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в РДГУ на
постійній основі, і не менше ніж 15 відсотків – виборні представники із числа
осіб, які навчаються в університеті.

Вчена рада, відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту» та п.
4.5 Статуту університету, є колегіальним органом університету, яка функціонує
відповідно  до  Положення  про  вчену  раду  Рівненського  державного
гуманітарного  університету.  Шляхом  колективного  обговорення  вчена  рада
схвалює рішення з  актуальних питань діяльності  університету та перспектив
його розвитку, забезпечує функціонування цілісної системи підготовки фахівців
за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Із  метою  узгодження  та  успішного  функціонування  всіх  структурних
підрозділів університету щорічно розробляється та затверджується план роботи
університету на навчальний рік, у якому чітко визначені головна мета, завдання
та  очікувані  результати  за  наслідками  роботи  колективу  університету  в
поточному навчальному році.

Для вирішення поточних питань діяльності університету щодо організації
навчально-виховного  процесу,  наукової,  методичної,  кадрової,  фінансової  та
господарської  роботи,  координації  роботи  всіх  структурних  підрозділів
університету створені робочі та дорадчі органи: ректорат,  дирекції,  деканати,
приймальна  комісія.  Положення  про  робочі  та  дорадчі  органи  схвалені
рішенням вченої ради університету та затверджені наказами ректора відповідно
до Статуту.

Усі  структурні  підрозділи  університету  здійснюють  свою  діяльність
відповідно до схвалених вченою радою університету положень із дотримання
законодавства України.

Ректор університету щорічно звітує про свою роботу перед Міністерством
освіти і науки України та конференцією трудового колективу.

ДОДЕРЖАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ,
СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

Адміністрацією  університету  приділялась  значна  увага  питанням
соціального захисту працівників університету та членів їх сімей.

Головним  чинником  цієї  діяльності  був  «Колективний  договір  між
первинною  профспілковою  організацією  та  адміністрацією».  Університет  у
своїй  діяльності  керується  Статутом,  прийнятим  конференцією  трудового
колективу університету та затвердженим Міністерством освіти і науки України.
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ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІДПОВІДНИХ

ОСВІТНІХ СТУПЕНІВ (ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНИХ
РІВНІВ) ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ДЕРЖАВНИХ

СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Організація навчального процесу в університеті базується на дотриманні

державних стандартів вищої освіти і вимог Міністерства освіти і науки України,
законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  нормативних  документів
«Про державний вищий навчальний заклад», «Про затвердження норм часу для
планування й обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної,
наукової  і  організаційної  роботи  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів», «Про проведення практики студентів
вищих навчальних закладів України», «Про порядок переведення, відрахування
та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», «Положення про
екзаменаційну  комісію  у  Рівненському  державному  гуманітарному
університеті»,  «Про  організацію  освітнього  процесу  у  Рівненському
державному гуманітарному університеті».

Визначені ректоратом пріоритетні напрямки у сфері навчально-виховної,
наукової, організаційної, методичної роботи спрямовані на забезпечення високої
якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з
інноваційною  діяльністю,  залишаються  незмінними  факторами  сталого
розвитку  університету.  Особлива  увага  за  звітний  період  приділялась
подальшому  удосконаленню,  подоланню  наявних  проблем  та  реалізації
перспективних завдань, серед яких:

- оновлення  цілей  і  змісту  освіти  на  основі  компетентнісного  підходу  та
особистісної  орієнтації,  урахування  світового  досвіду  та  принципів  сталого
розвитку;

- забезпечення  розвитку  та  функціонування  української  мови  як  державної,
створення умов для вивчення іноземних мов;

- побудови  ефективної  системи  національного  виховання  на  засадах
загальнолюдських,  полікультурних,  громадянських  цінностей,  забезпечення
фізичного,  морально-духовного,  культурного розвитку,  формування соціально
зрілої творчої особистості,  громадянина України і світу, підготовка молоді до
свідомого вибору сфери життєдіяльності;

- забезпечення  системного  підвищення  якості  освіти  на  інноваційній  основі,
сучасного  психолого-педагогічного  та  науково-методичного  супроводження
навчально-виховного процесу;

- посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки
студентів;

- створення безпечного освітнього середовища;
- створення сучасної матеріально-технічної бази для функціонування освітнього

середовища;
- створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-

методичних, електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо).
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Діяльність  навчально-методичної  ради,  навчального  відділу,  деканатів  і
кафедр,  керівників  структурних підрозділів  була спрямована на забезпечення
виконання  наказів  та  рішень  Міністерства  освіти  і  науки  України  щодо
ефективної  реалізації  заходів із модернізації  системи вищої  освіти,  а  саме із
впровадження  державних  стандартів  освіти  нового  покоління,  національної
системи  кваліфікацій,  інформаційно-комунікаційних  технологій,  подальшої
інтеграції у європейський освітній простір. В університеті затверджені графіки
навчального процесу, орієнтовані на модульне навчання, розроблені та уточнені
структурно-логічні  схеми  навчальних  планів,  розроблені  робочі  програми  з
навчальних дисциплін з урахуванням змістовних модулів та їх трудомісткості в
кредитах  Європейської  кредитно-трансферної  системи,  доопрацьована
методика  їх  викладання  та  оцінювання  знань  студентів.  Проведено  заходи  з
індивідуалізації  варіативних  частин  освітньо-професійних  програм  за
напрямами підготовки згідно з  вимогами ринку праці  і  самостійного вибору
студента.  Коригування  варіативної  частини  освітньо-професійних  програм  і
навчальних  планів  підготовки  дало  змогу  сформувати  блок  дисциплін
самостійного вибору студента.

Університет  здійснює  навчальний  процес  на  основі  навчальних  планів
спеціальностей,  освітньо-професійних  програм  та  освітньо-кваліфікаційних
характеристик за рівнем вищої освіти «бакалавр»,  «спеціаліст»,  «магістр» на
основі  державних  галузевих  стандартів  та  стандартів  вищих  навчальних
закладів з підготовки фахівців. У звітному періоді вносилися необхідні зміни в
робочі  навчальні  плани  та  освітньо-професійні  програми  з  певних  напрямів
підготовки відповідно до змін стандартів вищої освіти. Їх виконання постійно
контролюється.  Активну роль  в  управлінні  університетом упродовж звітного
року відігравала Вчена рада,  в  полі  уваги якої  постійно перебували питання
вдосконалення  організації  навчально-виховного  процесу,  підвищення
ефективності наукових досліджень, кадрові питання тощо. У складі Вченої ради
діяли комісії з кадрової роботи, навчально-виховної та методичної діяльності,
наукової  роботи,  оптимізації  структури  університету,  бюджетно-фінансових
питань,  соціально-економічної  і  господарчої  роботи,  міжнародного
співробітництва.

Суттєвою складовою підвищення якості підготовки фахівців Рівненського
державного  гуманітарного  університету  є  застосування  сучасних  методик  і
технологій навчання, яким в університеті приділяється постійна увага, а саме
модульно-розвивальне навчання, системна диференціація навчально-виховного
процесу,  когнітивно-орієнтовані  технології,  діалогічні  методи  навчання,
семінари,  дискусії,  проблемне  навчання,  когнітивне  консультування,
інструментально-логічні  тренінги,  імітаційно-ігрове  моделювання
технологічних процесів, організаційно-діяльнісні ігри, особистісно-орієнтовані
технології,  тощо.  Успішно  проводились  факультетські  науково-методичні
семінари  для  викладачів  та  студентів  щодо  особливостей  впровадження
новітніх  технологій  інтерактивних  методів  навчання  та  форм  реалізації
навчального процесу. 

Розвиток  освіти,  як  визначального  чинника  інноваційного  розвитку
суспільства,  базується  в  університеті  на  впровадженні  інноваційних моделей
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навчання  зі  сприяння  організації  самостійної  та  індивідуальної  навчальної
діяльності студента, забезпечення розвитку університетської освіти відповідно
до вимог динамічної трансформації українського суспільства, європейських та
світових  реалій. Тому  при  організації  навчального  процесу  в  університеті
постійно приділяється увага самостійній роботі студентів, яка розглядається як
органічна  складова  навчального  процесу.  Важливе  місце  в  організації
самостійної роботи студентів відведено контролю за її виконанням. Контроль за
самостійною  роботою  студентів  проводиться  в  різних  формах:  під  час
семінарів,  лабораторних  і  практичних  занять,  у  вигляді  контрольних  робіт,
шляхом перевірки рефератів, під час індивідуальних та групових консультацій,
у вигляді модульного та семестрового контролю знань. В університеті постійно
удосконалюється  система  рейтингового  оцінювання  роботи  студентів  для
підвищення їх мотивації до навчання. На основі рейтингового оцінювання знань
та  вмінь  студентів  запроваджено систему конкурсного  відбору  студентів  для
призначення  персональних  та  іменних  стипендій,  переводу  студентів  з
контрактної  форми  навчання  на  бюджетну,  а  також  при  здійсненні
працевлаштування.

Навчально-методична  робота  в  університеті  координується  навчально-
методичною  радою  університету,  яка  здійснює  організацію  та  контроль  за
розробкою методичного забезпечення. Окремі питання методичного характеру
розглядаються  на  засіданнях  вчених  рад  факультетів,  методичних  семінарах
кафедр,  на  яких  аналізуються  навчальні  плани  спеціальностей  та  програми
навчальних дисциплін з метою їх удосконалення з врахуванням потреб регіону,
сучасного  виробництва,  потенційних  роботодавців.  Для  розробки  якісної
варіативної складової стандартів освіти створені науково-методичні комісії  за
всіма напрямами підготовки та  спеціальностями в складі  провідних науково-
педагогічних  працівників.  При  розробці  цих  стандартів  враховувалися
прогресивні  напрацювання  вітчизняної  та  зарубіжних  наукових  шкіл.  На
сьогодні  всі  напрями  підготовки  і  спеціальності  забезпечені  стандартами
підготовки.

Моніторинг  якості  підготовки  фахівців  в  університеті  -  це  важливе
завдання,  вирішення  якого  базується  на  систематичному  аналізі  основних
показників з головних напрямів діяльності  університету,  факультетів,  кафедр,
наукових  та  інших  підрозділів,  соціологічних  дослідженнях  серед  учасників
навчально-виховного  процесу.  Система  внутрішнього  моніторингу  якості
підготовки  фахівців  зорієнтована  на  виконання  вимог  галузевих  стандартів
вищої освіти і стандартів освітньої діяльності. Ці вимоги викладені в освітньо-
кваліфікаційних характеристиках,  освітньо-професійній програмі  підготовки і
засобах  діагностики  якості  вищої  освіти.  Моніторинг  навчальної  діяльності
студентів проводить лабораторія моніторингу якості освіти, що здійснює облік
та  аналіз  результатів  модульного  та  семестрового  контролів  та  дозволяє
оперативно реагувати на проблемні ситуації, які виникають під час проведення
навчального процесу. Обговорення цього моніторингу здійснюється регулярно
на засіданнях ректорату.

Об’єктивність  рівня  оцінювання  знань  студентів  університету
забезпечується  комплексною  системою  перевірки  знань з  предметів  та
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проходження практик. Ця система контролю враховує різні типи контролю рівня
знань студента та має такі складові:

 поточний  контроль -  має  на  меті  оцінку  роботи  студентів  за  всіма  видами
аудиторної  роботи  (лекції,  семінарські,  практичні,  лабораторні  заняття)  і
відображає  поточні  навчальні  досягнення  студента  в  освоєнні  програмного
матеріалу дисципліни;

 модульний контроль;
 оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту індивідуально-

консультативної роботи викладача зі студентом;
 підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння знань, яка

узагальнюється після проведення обов’язкового семестрового екзамену.
За  результатами  літньої  заліково-екзаменаційної  сесії  2014-2015 н.р.

навчальні досягнення студентів є достатньо високими та становлять для денної
форми:

Рівень вищої освіти Абсолютна Якісна
Бакалавр 91 44
Спеціаліст 100 53
Магістр 100 91

 Успішність студентів по факультетах відображено в табл. 1. 
Таблиця 1.

Показники абсолютної та якісної успішності за результатами
літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014-2015 роки (%)

№ Факультет Абсолютна Якісна
1. Математики та 

інформатики
90 41

2. Фізико-технологічний 93 47
3. Української філології 90 53
4. Психолого-природничий 88 48
5. Історико - соціологічний 87 37
6. Іноземної філології 97 43
7. Педагогічний 96 46
8. Музично-педагогічний 90 49
9. Музичного мистецтва 90 39
10. Художньо-педагогічний 90 49
11. Документальних

комунікацій  та
менеджменту

99 50

В середньому по університету 94 47

За  активну  участь  у  навчанні  і  науковій  роботі  кращим  представникам
студентства надана підтримка держави – це іменні стипендії та премії:
1. Стипендії Президента України – 3.
2. Стипендії Верховної Ради України – 2.
3. Премія голови Рівненської державної обласної адміністрації – 14.
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4. Стипендія міського голови -2.
Незалежні екзаменаційні комісії здійснили перевірку науково-теоретичної

та  практичної  підготовки  випускників  університету  і  зробили  висновок,  що
вони  засвоїли  необхідний  обсяг  знань,  умінь  та  навичок.  Аналіз  висновків
екзаменаційних комісій про якість підготовки випускників дає змогу оцінити
ефективність  навчально-виховної  роботи  університету  та  скоординувати  і
удосконалити навчальний процес як в цілому по університету, так і по кожному
факультету,  кафедрі  з  підготовки  фахівців,  здатних  до  самореалізації  в
суспільстві.  У  2015р.  2041  студент  денної  форми  навчання  закінчили
відповідний цикл навчання, здобули вищу освіту за вказаним рівнем і отримали
дипломи встановленого зразка. Здобули базову вищу освіту і отримали диплом
бакалавра – 1082 випускників (з них 60 – з відзнакою), здобули повну вищу
освіту  та  отримали  дипломи  спеціаліста  –  747  випускників  (з  них  143  –  з
відзнакою) та – 212 магістрів (з них 112 – з відзнакою).

Голови екзаменаційних комісій у своїх звітах засвідчують, що випускники
на державній атестації виявили достатнє володіння теоретико-методологічними
основами знань базових дисциплін, уміння систематизувати набуті знання.

Статистика  виданих  дипломів  у  2015р.,  наведена  в  табл.  2,  вказує  на
позитивні  показники  об’єктивних  чинників:  знань,  умінь,  методологічної
культури,  комплексної  підготовки  випускників  до  здійснення  професійної
належності, якості всіх видів діяльності в майбутньому. 

Таблиця 2.
Випускники, які отримали дипломи з відзнакою (ЗВ,%) у 2015 році

Факультети,
спеціальність

БАКАЛАВРИ СПЕЦІАЛІСТИ МАГІСТРИ

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

денна
ф.н.

заочна
ф.н.

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

В
сь

ог
о

ЗВ
, %

Дошкільна освіта 89 5 109 4 39 6 102 4 14 11 17 3

Початкова освіта 141 8 204 8 78 15 142 2 30 20 27 10

Фізична культура 44 3 28 0 46 6 21 1 - - - -

Укр. мова та 
література

66 8 30 2 48 13 31 1 21 5 13 2

Мова та літерат. 
(іноз.)

100 6 18 - 60 8 41 3 25 10 23 8

Екол. та ох. навк.
середов.

24 0 5 0 18 6 12 - 5 2 - -

Радіоекологія - - - - - - - - 6 2 - -

Біологія 31 1 61 0 39 9 68 5 - - - -

Психологія 90 1 56 3 47 12 43 8 15 8 15 7

Фізика 29 1 - - 22 11 - - 6 5 - -

Технологічна 
освіта

26 2 38 0 17 0 23 - 9 3 2 -

Математика 46 1 19 0 30 6 25 - 9  7 2 2

Прикладна 
математика

12 1 - - 11 1 - - 3 1 - -

Інформатика 18 2 - - 26 1 - - 7 1 - -
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Історія 80 3 28 0 63 6 27 1 15 9 6 2

Політологія 16 1 2 0 22 2 - - 3 3 - -

Книгозн., бібл. та
бібл.

14 0 46 3 7 1 39 1 3 2 6 3

Докум. та інф. 
діяльн.

52 2 24 1 23 3 19 2 10 7 9 1

Менеджмент 
організацій

32  5 10 0 46 5 16 4 - - - -

Економічна 
кібернетика

17 1 3 0 15 8 2 - - - - -

Музичне 
мистецтво

69 3 117 4 34 10 54 13 22 11 22 11

Хореографія 21 2 39 1 11 3 27 4 5 3 14 4

Театральне 
мистецтво

23 2 21 3 9 5 20 4 - - - -

Культурологія 25 2 24 1 14 2 20 - 4 2 1 -

Образотв. та 
декор. прикладне
мистецтво

17 0 19 1 22 4 17 - - - - -

Всього 1082 60 901 31 747 143 749 53 212 112 157 53

ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ
ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Діяльність приймальної комісії у 2015 році здійснювалась на основі Умов
прийому на навчання до ВНЗ у 2015 році, правил прийому до РДГУ у 2015 році,
Положення  про  приймальну  комісію,  Положення  про  апеляційну  комісію,
наказів,  розпоряджень  та  листів  МОН  України  щодо  організації  вступної
кампанії у 2015 році. 

Відповідно було сформовано склад всіх підрозділів приймальної комісії
(технічної,  апеляційної,  екзаменаційної),  проведено  необхідне  навчання  та
інструктаж членів цих підрозділів.

Ведення  та  оформлення  документації  здійснювалось  згідно  з  наказом
МОН України від 2.067.2015 р. № 705 «Про затвердження форм документів з
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». 

Усі рішення приймальної комісії відображені у протоколах, а передбачена
Умовами  прийому  інформація,  зокрема  рейтинги  та  списки  вступників,
рекомендованих і зарахованих на навчання на державні місця, а також за кошти
фізичних (юридичних) осіб,   сформовані в Єдиній електронній базі  з  питань
освіти,  оприлюднені  на  стендах  приймальної  комісії  й  на  офіційному  сайті
РДГУ у терміни, встановлені правилами прийому до РДГУ у 2015 році.

Завдяки роботі приймальної комісії під час вступної кампанії в поточному
році були отримані такі результати:
І. Прийнято 13146 заяв від вступників 
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Таблиця 3.
Кількісні показники щодо поданих вступниками заяв у 2015 р.р.

Рік 2015р.

Форма навчання Денна Заочна

ОКР бакалавра 8894 1354
ОКР спеціаліста 930 1259
ОКР магістра 361 334

Всього
10185 2947

13146

З  них  на  навчання  для  отримання  післядипломної  освіти  подано  162
заяви. Додатковий набір вступників на отримання післядипломної освіти було
продовжено до 5 вересня.

В електронній формі подано 6030 заяв, що складає 78% від усієї кількості
заяв, поданих вступниками, які мали на те право (на навчання на денній формі
для отримання ступеня бакалавра на основі ПЗСО).

За  кількістю  поданих  заяв  РДГУ  не  поступається  іншим  вищим
навчальним  закладам  Рівненщини.  Так,  згідно  з  даними  Вступ-інфо  до
Національного  університету  водного  господарства  та  природокористування
було  подано  майже  13190  заяв,  а  до  Острозької  академії  звернулися  5640
вступників.

Державне  замовлення  виконане  повністю.  Обсяг  державного
замовлення у 2015 році становив 1887 місць,  що на 357 місць менше ніж у
2014 році (становив 2244 місця). Це значно більше від того, що було надано
Міністерством  освіти  України  на  початку  вступної  кампанії.  Відповідно  до
звернень ректорату воно було збільшено під час вступної кампанії з 1538 місць
на 349 позицій – зокрема:

 для ступеня бакалавра денної форми навчання – на 201 місце;
 для ступеня бакалавра заочної форми навчання – на 13 місць;
 для  освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста  заочної  форми

навчання – на 107 місць;
 для ступеня магістра денної форми навчання – на 28 місць.

Проте  у  порівнянні  з  минулими  роками  спостерігаються  помітні
тенденції до зменшення обсягів державного замовлення (табл. 2):

Таблиця 4.
 Кількісні показники щодо обсягів державного замовлення 2015 р.

ОКР бакалавра ОКР спеціаліста ОКР магістра
Д.ф.н. З.ф.н. Разом Д.ф.н. З.ф.н. Разом Д.ф.н. З.ф.н. Разом 

2015 рік – 1887 
857 130 987 594 147 741 159 0 159
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На  навчання  до  РДГУ  у  2015  році  прийнято  3755 вступників.  З  них
зараховано на навчання для отримання:

 ступеня бакалавра – 1834 особи;
 ОКР спеціаліста – 1536 особа;
 ступеня магістра – 385 особи;
 ОКР спеціаліста для отримання другої вищої освіти – 139 осіб.

Таблиця 5.
Кількісні показники щодо зарахування студентів на навчання 

до РДГУ у 2015 р.
Рік 2015р.

Форма навчання Денна Заочна

ОКР бакалавра
Зараховано (державна) 857 130
Зараховано (платна) 363 484

Всього  бакалавр
1220 614

1834
ОКР спеціаліста

Зараховано (державна) 594 159
Зараховано (платна) 89 672

Всього  спеціаліст
683 835

1536
ОКР магістра

Зараховано (державна) 167 0
Зараховано (платна) 47 171

Всього  магістр
214 171

385
Всього
по РДГУ

2117 1613
3755

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ НАУКОВОЇ І
НАУКОВОТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
До пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень Рівненського

державного гуманітарного університету належать: світовий історичний процес і
слов’янські  народи;  порівняльний  аналіз  політичних  процесів,  структур  та
систем  України  та  світу;  психологія  морального  розвитку  і  розвиток
життєтворчої активності особистості; математичне моделювання задач механіки
деформованого твердого тіла і гідродинаміки; фізико-хімія високомолекулярних
систем;  інноваційні  технології  гуманізації  дошкільної  освіти  і  виховання
учнівської та студентської молоді; українська індивідуально-авторська неологія;
етнокультура Волинського Полісся. 
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У  2015  році  наукові  розробки  виконували  654  науково-педагогічних
працівників,  серед  них  44  докторів  наук,  професорів,  367 кандидатів  наук,
доцентів, 52 аспіранти  і 2 докторанти. 

У 2015 р. захищено 4 докторські та 24 кандидатських дисертацій, прийнято
до захисту 3 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Функціонує постійно діюча аспірантура  з 17 спеціальностей, проводиться
набір у докторантуру з 1 спеціальності. Контингент аспірантів складає 52 особи
(28  –  з  відривом  від  виробництва,  24  –  без  відриву  від  виробництва),
докторантів – 2.  Достроково захистили кандидатські дисертації 5 аспірантів, 2
– подали дисертації до спеціалізованих вчених рад.

В  університеті  видаються  збірники  наукових  праць  із  історичних,
педагогічних,  мистецтвознавчих,  філософських  галузей  наук:  “Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”, “Панорама політологічних студій”,
“Слов’янський  вісник”,  “Українська  культура:  минуле,  сучасне,  шляхи
розвитку”, “Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти”, “Нова педагогічна думка”, “Філософія. Педагогіка. Суспільство”. 

Відповідно  до  плану  проведення  науково-методичних  конференцій  і
науково-практичних  семінарів  в  університеті  організовано  і  проведено  54
наукових конференцій і семінарів, зокрема  46 всеукраїнських і 8 міжнародних:
«Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів»
(19–22 лютого  2015 року); «Забутий  континент.  Штетли  Волині.  Історія,
культура, особистості, перспективи розвитку туризму» (20 березня 2015 року);
«Психологічні  основи  здоров’я,  освіти,  науки та  самореалізації  молоді»  (26–
27 березня  2015 року); «Математика  та  науки  про  життя»  (15–19 вересня
2015 року);  «Політика  пам’яті  в  теоретичному  та  практичному  вимірах»
(12 березня  2015 року);  «Сучасні  проблеми  германського  та  романського
мовознавства»  (23–24 квітня  2015 року);  «Актуальні  проблеми
літературознавчої  термінології»  (15–16 жовтня  2015 року);  «Культура  як
феномен сучасного глобалізованого суспільства» (12–13 листопада 2015 року);
«Теоретичні  та  прикладні  аспекти  розвитку  біологічних  наук»  (25 листопада
2015 року);  «Хореографічні  академії:  історія,  теорія  і  практика  мистецтва
танцю»  (27–28 квітня  2015 року);  «Мистецький  простір  України:  історія  та
сучасні  виклики  (до  110-річчя  від  дня  народження  Ніла  Хасевича»)  (28–
29 жовтня  2015 року);  «Інформаційні  технології  в  професійній  діяльності»
(25 березня  2015 року);  «Реалізація  діяльнісного,  компетентнісного  та
особистісно зорієнтованого підходів у навчанні фізики та інших природничо-
технічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі» (24 квітня 2015 року);
«Мистецька  освіта  та  розвиток  творчої  особистості»  (25 березня  2015 року);
«Історія  становлення  та  перспективи  розвитку  духової  музики  в  контексті
національної культури України та зарубіжжя» (23–24 квітня 2015 року); «Наука,
освіта,  суспільство  очима  молодих»  (13–14 травня  2015 року);  «Лінгвістичні
студії молодих дослідників», присвячені 75-річчю з дня народження професора
К.Ф. Шульжука»  (21 травня  2015 року);  «Актуальні  проблеми  науки  про
дитинство»  (20–22 жовтня  2015 року);  «Актуальні  проблеми  вітчизняної  та
всесвітньої  історії»  (9–10 грудня  2015 року);  «Екологічні  проблеми
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природокористування  та  охорона  навколишнього  середовища»  (29–31 жовтня
2015 року).

Розпочато  виконання  фундаментальної  науково-дослідної  роботи
«Теоретичні  та  методичні  засади  різновекторності  інноватики  у  вихованні:
досвід,  реалії,  перспективи».  Прикладна  НДР  за  пріоритетним  напрямом
«Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського
потенціалу  для  забезпечення  конкурентоспроможності  України  у  світі  та
сталого  розвитку  суспільства  і  держави».  Науковий  керівник –  д.пед.н.,
проф. О.Б.  Петренко.  Термін  виконання:  01.01.2015  –  31.12.2017 рр.
Фінансування  з  держбюджету.  Обсяг  фінансування  у  2015 році  –
115,892 тис. грн. (номер державної реєстрації – 0115U000268).

Систематизовано  теоретичні  підходи  до  категоріального  апарату
дослідження.  Проаналізовано  теоретико-методологічні  аспекти  проблеми.
Розроблено  програми  експерименту.  Розроблено  інноваційні  методики
виховання  патріотизму  та  технології  волонтерської  діяльності  студентської
молоді.

За  результатами  виконання  І  етапу  НДР  опубліковано:  1 монографію  (у
співавторстві),  1 підручник,  2  методичні  рекомендації;  21  статтю  у  фахових
виданнях  України,  42  –  у  нефахових  виданнях, 2  –  з  імпакт-фактором  у
міжнародних науковометричних базах даних, 3 – у зарубіжних виданнях; 3 тези
доповідей. Організовано і  проведено 2  регіональні  семінари.  Виголошено 15
доповідей на міжнародних, 16 – на всеукраїнських, 5 – на регіональних науково-
практичних  конференціях.  Захищено  2  кандидатські  дисертації, 19
магістерських, 2 дипломні, 1 бакалаврську роботи.  Видано 2 номери збірника
наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні».

Розпочато  виконання  прикладної  науково-дослідної  роботи  «Розробка
інноваційної  моделі  педагогічної  інтеграції  дітей  з  різними  освітніми
можливостями на основі ідей М. Монтессорі». Прикладна НДР за пріоритетним
напрямом  «Науки  про  життя,  нові  технології  профілактики  та  лікування
найпоширеніших  захворювань».  Науковий  керівник  –  к.пед.н.,
проф. Т. І. Поніманська.  Термін  виконання:  01.01.2015  –  31.12.2016 рр.
Фінансування  з  держбюджету.  Обсяг  фінансування  у  2015 році  –
156,858 тис. грн. (номер державної реєстрації – 0115U000267).

Теоретично  обґрунтовано  проблему,  вивчено  науково-методичні  засади
педагогічної інтеграції дітей з різними освітніми можливостями на основі ідей
М. Монтессорі. Зокрема, здійснено системне вивчення феномену «педагогічна
інтеграція» як  багатомірного процесу,  що  включає  інтеграцію дітей  з  різними
освітніми можливостями, дітей різного віку; інтеграцію навчання і виховання в
сім’ї,  дошкільному  закладі  та  школі;  взаємозв’язок  навчання,  виховання  та
соціалізації особистості; міждисциплінарну інтеграцію.

За  результатами  виконання  І  етапу  НДР  опубліковано:  2  підручники,  1
навчальний посібник, 2 методичні посібники; 23 наукові статті, з них у фахових
виданнях України – 11, у нефахових – 5, у зарубіжних виданнях – 7, з них – 4 з
імпакт-фактором  у  міжнародних  науковометричних  базах  даних; 4  тези
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доповідей.  Захищено 1 кандидатську дисертацію, 31 магістерську, 1 дипломну,
3 бакалаврські роботи. 

                              Кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування 
за останні чотири роки

Почала діяти спеціалізована вчена рада К 47.053.01 по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:
13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки,  13.00.04  –  теорія  та
методика професійної освіти (наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.).
Захищено 4, прийнято до захисту 2 кандидатські дисертації.

У 2015 році опубліковано:
26 монографій в межах кафедральної тематики, з них  3 - за кордоном
Видано  223  підручників  і  навчальних  посібників  в  межах  кафедральної

тематики 
У 2015 р. кількість публікацій(статей) становить:  
– за фундаментальними дослідженнями(фахові виданя України) – 68
– за прикладними дослідженнями та розробками(фахові вид. України) – 23
А також за кордоном
– за фундаментальними дослідженнями - 3
– за прикладними дослідженнями та розробками - 3
 Загальна кількість публікацій у 2015 році - 1311
     -1142 у фахових та не фахових виданнях України

   -113 у зарубіжних виданнях
   -26 у виданнях, що мають імпакт фактор(крім РИНЦ)
   -30 у виданнях, які індексуються в Scopus, Web of science, Copernicus

Належна увага в університеті приділяється винахідницькій діяльності. Так,
у 2015 році отримано 2 авторські свідоцтва та 18 патентів на корисні моделі, з
них 3 для воїнів АТО:

патенти на корисну модель
-  «Ефективний  аеродинамічний  стабілізатор  реактивних  снарядів»

(В.А.Бернацький);
- «Бронижилет з підвищеним захистом» (В.А.Бернацький);
- «Каска військова зпідвищеним захистом», ( В.А.Бернацький);
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- «Пристрій  для  зменшення  енергії  буревіїв»(В.А.Бернацький,
В.С.Савойський);

- «Пристрій із збільшеною зоною дії проти ураганів»(В.А.Бернацький);
- «Прістрій для ефективної дії на урагани»(В.А.Бернацький, О.О Левко);
- «Пристрій  для  ефективного  зменшення  енергії  вертикального  потоку

урагану »(В.А.Бернацький);
-  «Пристрій  для  ефективного  підсилення  рентгенівського

зображення»(В.А.Бернацький);
-  «Пристрій  для  ефективного  зменшення  енергії

ураганів»(В.А.Бернацький);
- «Пристрій для зменшення наслідків ураганів»(В.А.Бернацький;
- «Пристрій  для  ефективної  протидії  ураганам»(В.А.Бернацький,

В.С.Савойський);
-  «Пристрій  для  зменшення  енергії  вертикального  потоку  урагану»

(В.А.Бернацький);
- «Комбінований пристрій для лікувального дихання»(В.А.Бернацький);
- «Плавлений сирний продукт «Апетитний»»(Н.О. Машта);
- «Плавлений сирний продукт «Котигорошко»»(Н.О. Машта);
- «Плавлений сирний продукт «Файний»»(Н.О. Машта);

авторські свідоцтва
Став традиційним щорічний конкурс “Науковець РДГУ” за номінаціями:

“Автор  року”,  “Молодий  науковець  року”,  “Науковий  керівник  року”,
“Винахідник року”, “Менеджер науки року”, “Студент–дослідник року”, який
сприяє  моральному  стимулюванню  наукової  та  науково-технічної  діяльності
професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів і студентів РДГУ. 

У 2015 році відкрито Центр міждисциплінарних досліджень питань науки,
релігії,  культури,   науковий  керівник  –  д.філос.н.,  проф. Л. М. Шугаєва
Продовжували функціонувати 11 наукових та науково-технічних інфраструктур.

1. Науково-дослідна  лабораторія  кафедри  інформатики  та  прикладної
математики «Математичне моделювання нелінійних збурень процесів та
систем». Науковий керівник – д.т.н., проф. А. Я. Бомба. 

2. Лабораторія  консалтингу  дошкільної  освіти  кафедри  педагогіки  і
психології  (дошкільної  та  корекційної),  Науковий  керівник  –  к.пед.н.,
проф. Т. І. Поніманська.

3. Неографічна  лабораторія  кафедри  української  мови  «NEOLEX-Рівне».
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Г. М. Вокальчук.

4. Науково-дослідна  лабораторія  «Змісту  методів  і  засобів  навчання
природничих дисциплін». Науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри
методики викладання фізики і хімії В.Я. Левшенюк.

5. Науково-дослідна лабораторія з професійної орієнтації учнівської молоді
«Прогноз» кафедри технологічної  освіти.  Науковий керівник – к.пед.н.,
проф. М. С. Янцур.

6. Науково-дослідна  лабораторія  природничих  наук. Науковий  керівник  –
к.ф.-м.н., проф. М. Ю. Новоселецький.
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7. Науково-дослідна  лабораторія  поліссєзнавства  та  комп’ютерного
моделювання  Інституту  мистецтв. Науковий  керівник  –  к.філол.н.,
проф. С. І. Шевчук. 

8. Науково-методичний центр інноваційних технологій  виховного процесу
НАПН України. Директор Центру – д.пед.н., проф. О. Б. Петренко.

9. Інноваційний  бізнес-інкубатор  Рівненського  державного  гуманітарного
університету. Науковий керівник – к.е.н., проф. А. О. Князевич.

10.Інститут  соціальних  досліджень.  Директор  –  д.пед.н.,  проф.
В. В. Вербець. 

11.Наукова бібліотека РДГУ. Директор – доц. С.Н. Грипич.
Важливим аспектом діяльності університету є міжнародне співробітництво.

Воно здійснюється у напрямах: інформаційно-консультативна діяльність; участь
у  державних,  міжнародних  наукових,  освітніх  і  культурних  програмах,
проектах;  обмін  студентами  та  викладачами;  участь  у  міжнародних
конференціях,  семінарах,  форумах;  підвищення  кваліфікації;  публікації  в
зарубіжних виданнях. 

Упродовж 2015 р. факультети та кафедри університету тісно співпрацювали
з  міжнародними  науково-освітніми  установами,  зокрема  з  Брестським
державним університетом імені О. С. Пушкіна (м. Брест, Білорусь),  Бєльцьким
державним  педагогічним  університетом  імені  А. Руссо  (м. Бєльці,  Молдова),
Університетом  імені  Ф. Палацького  в  Оломоуці  (Чеська  Республіка),  Вищою
школою менеджменту  (м.  Варшава,  Польща),  Університетом Інформатики та
Прикладних  вмінь  (м. Лодзь,  Польща),  Університетом  м. Перпіньян  і
Університетом  Ренн-2  (м. Бретань,  Франція). Підписано  низку  угод  про
партнерство  з  європейськими  навчальними  закладами:  Жешувським
університетом,  Університетом  економіки  в  Бидгощі,  Вищою  школою
лінгвістичною  в  Ченстохові  (Польща),  Братиславським  економічним
університетом  (Словаччина),  науково-методичним  Центром  «Scientia
Educologica»  (Литва).  Заключено  угоду  про  входження  РДГУ  до  україно-
польського  консорціуму  вищих  навчальних  закладів  «Фізична  культура  і
здоров’я  людини».  Налагоджено  співробітництво  з  «Ґете-Інститутом»
(Німеччина),  Міжнародною  службою  академічних  обмінів  «DAAD»
(Німеччина),  фондом  Роберта  Боша  (Німеччина),  посольствами  США  та
Франції в Україні, представництвом Корпусу Миру США в Україні. Університет
зареєстрований  у  базі  даних  учасників  програми  Європейської  комісії
«Горизонт 2020».

Набувши права  підготовки іноземних громадян за  всіма акредитованими
напрямами (спеціальностями), університет прийняв на навчання громадян Лівії
та Туркменістану. 

Рада  молодих  учених  університету  фокусує  діяльність  на  активізації
наукових розвідок студентів і  молодих науковців;  розповсюдженні інформації
щодо  наукових  заходів  в  Україні  та  зарубіжжі;  сприянні  в  організації  й
проведенні наукових форумів, конференцій, семінарів; популяризації досягнень
сучасної науки; поширенні передового досвіду. 

Молоді  вчені  мають  можливість  проходження  короткострокового
стажування  за  кордоном.  Так,  доцент  кафедри  всесвітньої  історії  Р.Ю.
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Михальчук  підвищив  професійний  рівень  шляхом  участі  в  міжнародній
програмі обміну досвідом «Перспективи досліджень Голокосту і Голодомору»
на базі науково-освітніх установ США; доцент кафедри загальної психології і
психодіагностики В. Б. Бучко стажується в Університеті імені Адама Міцкевича
(м. Познань, Польща).

Доцент  кафедри  політології  і  соціології  В.Ю. Лесняк  бере  участь  у
Стипендіальній програмі імені Лейна Кіркланда Університету імені Марії Кюрі-
Склодовської  (м.  Люблін,  Польща); доценти  кафедри  політичних  наук
П. С. Долганов і  Н.С.  Івчик  у рамках щорічного проекту Українського центру
вивчення історії Голокосту «Геноцид євреїв Європи: історична перспектива та
підходи  до  вивчення»  для  студентів,  аспірантів  та  молодих  науковців брали
участь у науково-методичному семінарі з історії Другої світової війни та історії
Голокосту в Європі (м. Берлін, Німеччина).

За  активну  участь  у  науковій  роботі  аспірант  Ю.В. Ліннік  отримує
академічну стипендію Президента України. У квітні 2015 р. призначено премію
голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в
галузі  фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних
розробок молодому вченому – к.пед.н., доценту В. Я. Левшенюку. 

4  студенти  посіли  призові  місця  у  ІІ  турі  Всеукраїнської  олімпіади  з
навчальних дисциплін та спеціальностей: 

2 переможці – дипломанти 1 ступеня (зі спеціальності «Документознавство
та  інформаційна діяльність»,  з  професійно-орієнтованої  дисципліни «Безпека
життєдіяльності»),  2  переможці  –  дипломанти  3  ступеня  (з  навчальної
дисципліни  «Українська  мова  за  професійним  спрямуванням»,  з  навчальної
дисципліни «Фінансовий менеджмент»). 

12  студентів  здобули  перемогу  У  ІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук: 

1 диплом І ступеня (зі спеціальності «Українська мова, література (у т.ч.
методики їх викладання)»); 3 дипломи ІІ ступеня (зі спеціальності «Українська
мова,  література  (у  т.ч.  методики  їх  викладання)»,  з  групи  спеціальностей
«Інформатика  і  кібернетика»,  з  галузі  «Політичні  науки»),  8  дипломів  ІІІ
ступеня  (зі  спеціальності  «Історичні  науки»,  з  галузі  «Педагогічна  та  вікова
психологія»,  зі  спеціальності  «Охорона  праці»,  зі  спеціальності  «Фізика»,  з
галузі  «Романо-германські  мови  і  літератури»,  зі  спеціальності  «Дошкільна
освіта», з галузі «Початкова освіта», за галуззю науки «Екологія та екологічна
безпека»).

7  студентів  спеціальності  «Економічна  кібернетика» взяли  участь  у
міжнародній  олімпіаді  з  інформатики,  що  відбулася  22–26  лютого  2015 р.  в
Університеті Інформатики та Прикладних вмінь (м. Лодзь, Польща).

За  підсумками  участі  в  Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентка факультету
іноземної філології А. Кінащук нагороджена дипломом І ступеня. Вона також
посіла ІІ місце у V Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді імені Петра Яцика.

Учасниками молодіжної програми культурного обміну Work and Travel USA
(США)  стало  17 студентів  університету.  9 студентів  факультету  іноземної
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філології  взяли  участь  у  програмі  Європейського  Союзу  «Молодь  в  дії»
(Великобританія). 

ПРОВЕДЕННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ,
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

УНІВЕРСИТЕТУ 
У  Рівненському  державному  гуманітарному  університеті  працює  646

науково-педагогічних працівників, з яких 415 осіб мають науковий ступінь та
вчене звання, (43 доктори наук/професори, 372 кандидати наук/ доценти), що
становить 64,2% від загальної кількості.

За посадами:  
- професорів кафедр – 72 чол., з них 64 ос. мають науковий ступінь;
- доцентів – 313 чол., з них 282 ос. мають науковий ступінь;
- старших викладачів – 137 ос., з них 24 ос. мають науковий ступінь;
- викладачів – 119 чол. – з них 3 ос. мають науковий ступінь.
Станом  на  1.12.2015  року  у  Рівненському  державному  гуманітарному

університеті  працює  659  штатних  працівників  навчально-допоміжного
персоналу та педагогічних працівників

В  РДГУ  функціонує   9  факультетів,  Інститут  мистецтв,  Інститут
психології  та  педагогіки  (на  громадських  засадах)  та  Інститут  довузівської
підготовки і післядипломної освіти, в складі яких 52 кафедри.

У  2014/2015  н.р.  закінчився  термін  строкових  трудових  договорів
(контрактів) у 194 науково-педагогічних працівників, з яких 78 ос. були обрані
за  конкурсом  на  посади  згідно  з  рішеннями  Вчених  Рад  факультетів  та
університету,  з  51  ос.  було  продовжено  трудові  відносини  за  займаними
посадами (як такими, що були раніше обрані за конкурсом на ці посади).

Система  підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників  як
складова  загальної  концепції  неперервної  освіти  здійснюється в  університеті
відповідно  до  чинних  нормативних  вимог.  Її  метою  є  підвищення  науково-
теоретичного  і  методичного  рівнів  викладання  навчальних  дисциплін  і
результативності  педагогічної,  наукової  і  науково-методичної  роботи
викладачів.

Організація підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних
працівників  університету  здійснюється  відповідно  до  Положення  про
підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних  працівників,  укладеного  на
основі Положення МОН України. Щорічно вчена рада РДГУ на основі подання
наукового  відділу  затверджує  план  підвищення  кваліфікації  науково-
педагогічних працівників університету,  ураховуючи перспективне планування
на 5 років.

За  звітний  період  усі  науково-педагогічні  працівники  університету
пройшли  стажування  терміном  1  місяць  у  провідних  вищих  навчальних
закладах України.

Упродовж звітного періоду РДГУ забезпечував проходження стажування
понад 700 викладачів інших ВНЗ України на базі профільних кафедр РДГУ.
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Укладено 24 угоди з провідними вищими навчальними закладами України
про співпрацю з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Для ознайомлення з передовим педагогічним досвідом та інноваційними
технологіями  навчання  в  РДГУ систематично  проводяться  науково-практичні
конференції та вебінари.

ДОТРИМАННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ
З  метою  підготовки  до  проведення  вступної  кампанії  2016  року  на

виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015р. № 1151
«Про особливості  запровадження переліку галузей знань і  спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та листа Міністерства
освіти  і  науки  України  від  23.11.2015р.  № 1/9-561  відділом  ліцензування  та
акредитації  підготовлено  й  представлено  до  МОН  України  проект  Акту
узгодження  переліку  спеціальностей  та  ліцензованого  обсягу  Рівненського
державного гуманітарного університету, а також пакет необхідних супровідних
документів. Перехід до нового переліку спеціальностей дозволив започаткувати
нові спеціальності в університеті: за освітнім ступенем «бакалавр» 017 Фізична
культура і спорт, 032 Історія та археологія, 035 Філологія (англійська, німецька,
французька, російська мова та література), 035 Філологія (українська мова та
література),  074  Публічне  управління  та  адміністрування,  104  Фізика  та
астрономія, за освітнім ступенем «магістр» - 073 Менеджмент.

За звітний період ліцензовано: напрям підготовки 6.040104 «Географія*»
(рішення  АК  протокол  №  115  від  31  березня  2015  року).  Не  зважаючи  на
короткий  термін  дії  ліцензії,  навчання  в  РДГУ  розпочали  громадяни  Лівії
(Факультет  документальних  комунікацій  та  менеджменту),  Туркменістану
(Факультет  іноземної  філології).  Іноземні  громадяни також виявили бажання
навчатися в аспірантурі університету за спеціальностями „Екологія” (керівник
проф.,  доктор  с/г  наук  Д.В. Лико)  „Теорія  та  методика  навчання  (іноземна
мова)” (керівник проф., кандидат філол. наук О.І. Павлова).

З  метою  належної  організації  проходження  повторної  акредитації
напрямів  підготовки  (спеціальностей)  проведено  інструктивно-методичні
наради на факультетах, завідувачам випускових кафедр і деканам факультетів
роздано  «Методичні  рекомендації  щодо  проведення  процедури  акредитації
напряму  підготовки,  спеціальності»  (видання  2015  року),  затверджено  в
установленому порядку графіки проведення комплексних контрольних робіт. За
наказом «Про заміри залишкових знань студентів» № 46 осн./д. від 07.05.2015 р
з  30  квітня  по  1  червня  2015  року  було  проведено  комплексні  контрольні
роботи.

Акредитаційні  справи  представлені  до  навчально-методичного  відділу
ліцензування  та  акредитації,  розглянуті  на  засіданні  Вченої  ради  РДГУ
(протокол № 3 від 30 жовтня 2015 року) та подані до МОН України.
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
Упродовж  звітного періоду університетом було підписано низку угод про

партнерство  з  такими  відомими  європейськими  закладами,  як:  Жешувський
університет, Університетом економіки в Бидгощі та Вища школа лінгвістична в
Ченстохові  (Польща),  Братиславський економічний університет (Словаччина),
науковий і методичний Центр „Scientia Educologica” (Литва). Також підписана
Угода  про  входження  РДГУ  до  україно-польського  консорціуму  вищих
навчальних  закладів  „Фізична  культура  і  здоров’я  людини”.  Готуються  до
підписання  угоди  про  співпрацю  з  Дрезденським  технічним  університетом
(Німеччина),  Краківським педагогічним університетом імені  Комісії  народної
освіти (Польща).

Упродовж  2015  року  факультети  та  кафедри  університету  активно
співпрацювали  з  міжнародними  науково-освітніми  установами  Польщі,
Франції,  Великобританії,  CША,  Німеччини,  Білорусі.  Зокрема,  з  метою
підвищення  кваліфікації  доц.  кафедри  всесвітньої  історії,  кандидат  іст.  наук
Р.Ю. Михальчук  взяв  участь  у  міжнародній  програмі  обміну  досвідом
„Перспективи  досліджень  Голокосту  і  Голодомору”  на  базі  науково-освітніх
установ  США;  викладачі  кафедри  екології  та  збалансованого
природокористування  (зав. кафедри,  проф.,  доктор  с/г  наук  Д.В. Лико;  доц.,
канд. ветерин. наук О.Б. Грицик; доц., кандидат с/г наук С.М. Лико, доц., канд.
географ. наук В.О. Мартинюк) пройшли стажування у Брестському державному
університеті.  Науковці  університету  взяли  активну  участь  у  міжнародних
конференціях,  таких  як  XIV  Міжнародна  конференція  „Wykonawsy  I
wykonawstvo muzyczne w Galicji (772-1939)” (Польща); II Міжнародна науково-
практична конференція „Гуманізація навчання та виховання в системі освіти:
теорія і практика” (Чехія); „Miedzynarodowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji
Montessori  Inspiracje”  (Польща);  „Rezistentalaeducatiе:  Solutii  si  perspective"
(Молдова) та ін.

Цього року університет отримав право на підготовку іноземних громадян
за всіма акредитованими напрямами (спеціальностями) в межах ліцензованих
обсягів  (рішення  Акредитаційної  комісії  від  24  липня  2015  року,  протокол
№118).  Навчання  в  РДГУ  розпочали  громадяни  Лівії  (Факультет
документальних  комунікацій  та  менеджменту),  Туркменістану  (Факультет
іноземної філології).  Іноземні громадяни також виявили бажання навчатися в
аспірантурі університету за спеціальностями „Екологія” (керівник проф., доктор
с/г наук Д.В. Лико)  „Теорія та методика навчання (іноземна мова)” (керівник
проф., кандидат філол. наук О.І. Павлова).

Міжнародне  співробітництво  суттєво  активізувалося  зі  створенням
Центру міжнародних відносин та роботи з  іноземними студентами (керівник
доц.,  кандидат  політ.  наук  В.М. Парфенюк).  Зокрема,  інтенсифікувалась
діяльність щодо підвищення кваліфікації співробітників університету (кандидат
істор.  наук  П.В. Антонюк-Кисіль).  З  метою  стажування  в  грудні  2015  року
Краківську  Академію  імені  Анжея  Фрича  Моджевського  відвідала  група
викладачів та студентів РДГУ (керівник канд.  філол. наук, доцент О.І. Павлова).

Поліпшився  процес  залучення  викладацького  складу  до  підготовки
проектів  та  програм  співробітництва  в  межах  діяльності  „Робочої  групи  з
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міжнародної  співпраці” (керівник доц.,  кандидат політ.  наук А.Л. Шинкарук).
Активізувались  контакти  з  освітнім  проектом  „Erasmus+”  (польський,
британський,  український  національні  контактні  пункти),  міжнародною
організацією в сфері освіти „AIESEC”, „Британською Радою”, консалтинговою
компанію  KEANet  (Бельгія),  Програмою  ЄС  „Культура  і  креативність”.
Університет також зареєстровано у базі даних учасників програми Європейської
комісії „Горизонт 2020”.

У  2015  році  в  університеті  започатковано  нову  програму  „Подвійний
диплом”, що базується на угодах про партнерство і співробітництво між РДГУ
та Вищою школа лінгвістична в Ченстохові (Польща) і Університетом економіки
в  Бидгощі.  Зокрема,  група  студентів  спеціальності  „Фізичне  виховання”
педагогічного факультету бере участь у такій програмі.

РДГУ  активно  співпрацює  з  „Ґете  Інститутом”  (Німеччина),
Міжнародною  службою  академічних  обмінів  „DAAD”  (Німеччина),  фондом
Роберта  Боша  (Німеччина),  Університетом  м.  Перпіньян  (Франція),
Університетом  Ренн-2  (Бретань,  Франція),  посольствами  США  та  Франції  в
Україні, представництвом Корпусу Миру США в Україні.

Університет активно розвиває міжкультурні зв’язки, а його викладачі та
студенти  є  учасникам  численних  фестивалів  і  творчих  конкурсів,  що
проводяться у Польщі, Німеччині, Франції, Чехії, Австрії, Італії, Білорусі.

Діяльність  університету  у  сфері  міжнародної  співпраці  відзначена
подяками,  почесними  грамотами  та  сертифікатами.  У  2015  році  доцент
Т.В. Голуб  нагороджена  медаллю  „Кавалер  ордена  Академічної  Пальми”
Міністерства  освіти  Франції  за  досягнення  в  галузі  викладання  французької
мови.

ВИХОВНА РОБОТА В УНІВЕРСИТЕТІ
Виховна  робота  є  однією  з  найважливіших  складових  в  організації

навчально-виховного  процесу  університету.  Теоретико-методологічною
основою  виховання  студентів  університету  є  концепція  державотворення  в
Україні,  оновлення  всіх  сфер  соціально-економічного  життя  суспільства,  а
також теоретичні праці філософів, педагогів минулого і сучасного, державно-
нормативні документи про необхідність розвитку творчої особистості, людини-
професіонала,  людини-громадянина  в  системі  вищої  школи.  Виховання
студентської молоді глибоко національне за змістом, носить людинотворчий та
державостверджуючий характер.

Виховний процес здійснюється на державній політиці  в  галузі  освіти і
виховання,  національних  і  загальнолюдських  цінностях,  досягненнях
вітчизняної  та  світової  педагогіки.  Він  передбачає  посилення  особистісно-
гуманного  підходу,  спрямованого  на  розвиток  інтелектуальної,  моральної,
емоційно-вольової,  сенсорно-моторної,  психічної  сфери майбутнього фахівця.
Такий  підхід  вимагає  використання  нових,  прогресивних  концепцій,
запровадження  сучасних  педагогічних  технологій  і  науково-методичннх
досягнень у  навчально-виховний процес на  основі  гуманізації  середовища,  в
якому перебуває студентська молодь.
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Виховання  студентів  спрямоване  на  розвиток  у  студентів  моральних
ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, формування особистості з
глибоко  усвідомленою  громадянською  та  соціальною  позицією,  системою
наукових знань, відданою інтересам Української держави.

Така  особистість  характеризується  професіоналізмом  у  поєднанні  з
високими морально-етичними якостями, науковим світоглядом, який є основою
для  єдності  національної  свідомості  і  поведінки,  соціальних  установок  та
орієнтацій  на  загальнолюдські  цінності,  культурою,  міжнаціонального
спілкування.  Їй  властиві  високі  інтелектуальні,  духовні,  трудові,  художньо-
естетичні риси, розумні потреби та установки, прагнення до розвитку творчих
здібностей  і  талантів,  самовираження,  самоствердження,  самореалізації.
активної  діяльності,  спрямованої  на  участь  у  справах  і  житті  суспільства,
реалізацію його демократичних та гуманістичних начал.

Серед  пріоритетних  напрямків  навчально-виховного  процесу  в
університеті реалізуються наступні:

 -  національно-патріотичне виховання студентів як основа їх духовного
розвитку,  розвиток  моральних  почуттів  і  рис  поведінки,  а  саме:  любов  до
Батьківщини, відданість їй;  прагнення до зміцнення честі  і  гідності  України;
активно-творча патріотична діяльність студентів;

 -  формування  національної  свідомості,  любові  до  рідної  землі,  свого
народу,  бажання  працювати  задля  розквіту  держави,  готовності  її  захищати,
зберігати соборність українських земель, згуртованість і  єдність нації,  всього
суспільства, прагнення до зміцнення честі і гідності України;

 - формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою,
знаннями  Конституції  України,  прав  і  обов'язків  громадян,  повага  та
дотримання народних символів і національної символіки, обрядів, державного
Герба, Прапора і Гімну;

 -  формування  розуміння  загальнолюдської  моралі,  набуття  та
усвідомлення історичних знань: пропаганда культурних надбань свого народу
та  світового  духовного  розвитку;  оволодіння  народною  мораллю,  етикою,
естетикою,  цілісною  народною  культурою:  ознайомлення  з  українською
родинною педагогікою;

 - формування національної гідності і самоповаги на основі успадкування
духовних надбань українського народу: набуття соціального досвіду; виховання
людяності, милосердя, доброти, цивілізованого співжиття на основі засвоєння
знань про себе, людське суспільство, природу, місце і призначення особистості;

 -  формування  "Я"  -  концепції  людини-творця  на  основі  самоосвіти,
саморозвитку,  самовиховання,  самовдосконалення,  самовираження,
самоствердження,  моральної  самозавершеності,  утвердження  у  свідомості
моральних цінностей, спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та
світової духовної спадщини;

 -  формування  правової  культури,  виховання  поваги  до  законів  і  норм
співжиття  у  суспільстві;  національної  гідності  та  самоповаги;  засвоєння
основних положень Декларації прав людини; вироблення потреби у дотриманні
та  виконанні  законів  своєї  держави,  засвоєння  ідей  рівності  громадян  та
верховенства законів;
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 - вироблення свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і
суспільства,  активної  позиції  особистості;  розвиток  потреб  у  творчій  праці,
діловитості, підприємництва; виховання дисциплінованості, вміння включатися
у  виробничі  відносини;  вироблення  культури  розумової  праці,  включення
студентів у науково-дослідну, пошукову діяльність, поширення наукових знань,
перетворення їх в інструмент творчого засвоєння світу;

 -  валеологічна  освіта,  виховання,  формування  екологічної  культури:
оволодіння  загальними  знаннями  про  навколишній  світ,  природу,  довкілля,
всесвіт,  основні  закономірності  розвитку  людини  і  природи,  взаємозв'язок
природи  і  соціальних  чинників;  розвиток  екологічного  мислення,  залучення
молоді до активної екологічної діяльності; виховання дбайливого ставлення до
природних багатств України;

 -  розвиток естетичного  досвіду  та  естетичної  культури особистості,  її
художніх здібностей: оволодіння цінностями та знаннями в галузі вітчизняного
і  світового  мистецтва;  формування  здатності  розуміти  і  цінувати  твори
мистецтва, пам'ятки історії, красу і багатство природи; розвиток здібностей до
творчої діяльності в різних видах мистецтва;

 - виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного
вибору світоглядної позиції;

 -  виховання  на  основі  національних  традицій,  світових  стандартів  та
гуманістичних цінностей;

 -  вироблення  інтелігентного  і  відповідального  ставлення  до  свого
здоров'я:  розвиток  потреби  в   здоровому  способі  життя,  гармонійного
поєднання духовного, фізичного та психічного здоров'я, формування культури
сімейних відносин:

 -  розвиток  індивідуальних  здібностей  і  талантів  студентської  молоді,
забезпечення умов для самореалізації;

 - формування уміння міжособистісного спілкування та готовності жити в
умовах ринкових відносин;

 -  створення  умов  для  творчого,  інтелектуального,  духовного  розвитку
особистості  у  вільний  від  навчання  час,  запровадження  інноваційних  форм
позааудиторної  діяльності  студентської  молоді,  прилучення її  до  особистісно
значущих національних, загальнолюдських соціально-культурних цінностей;

 - забезпечення соціально-педагогічного захисту студентів, добровільність
і  право  вибору  занять,  широкого  діапазону  творчої  діяльності  і  умов  для
реабілітації, корекції та гармонізації особистості;

 - організація інтелектуально-дозвіллевої діяльності студентів.
Основою в організаційно-педагогічної діяльності викладачів університету

є індивідуальний підхід у вихованні особистості студента, стимулювання його
внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення
виховуючого  середовища,  гармонізації,  внутрішньо-колективних  відносин  в
академічних  групах,  широке  залучення  студентів  до  здобутків  духовної  і
матеріальної культури нації.

Організація виховного процесу забезпечує системний,  людинознавчий та
особистісний підходи з  врахуванням специфіки факультетів  та  спеціалізацій;
проведення соціологічних досліджень з вивчення рівня вихованості студентів та
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розвитку колективів (академічних груп, факультетських, загальновузівського) з
комп'ютерною  підтримкою;  реформування  позааудиторної  роботи  через
запровадження педагогічних інновацій у сучасному вихованні.

При  здійсненні  навчального  процесу  ректорат  і  професорсько-
викладацький  склад  звертають  увагу  не  тільки  на  формування  у  майбутніх
фахівців  професійних  навичок,  але  й  на  виховання  високих  патріотичних,
моральних, етичних якостей. Окремо реалізуються плани щодо державних свят
та видатних подій історії та життя нашої держави,  спрямованих на формування
у  студентства  високого  рівня  патріотизму,  популяризацію  культури  і
національних традицій України, національну консолідацію та злагоду (змагання
«Козацькі розваги», присвячені Дню захисника України, святкування Дня рідної
мови,  Дня української писемності  та  мови,  Дня Європи,  Дня Перемоги,  Дня
Конституції,  Дня  Незалежності  України,  акції  вшанування  пам’яті  жертв
голодомору «Засвіти свічку» тощо).

З  урахуванням  загальноуніверситетського  плану  виховної  роботи  кожен
факультет  розробляє  свій  план  проведення  виховної  роботи.  На  посадах
заступників деканів з виховної роботи працюють викладачі, які достатньо вдало
здійснюють саме такий напрям роботи.

Одним  із  важливих  напрямків  виховної  роботи  є  інформаційно-
просвітницька діяльність.  За звітний період в університеті  було організовано
численні семінари, круглі столи, лекції виховної тематики, тренінги, присвячені
актуальним  проблемам  громадського  життя.  Зокрема,  проводилася
систематична  й  цілеспрямована  інформаційно-освітня  робота  щодо
профілактики проявів ксенофобії й расизму в студентському середовищі.

Значна увага в університеті приділяється попередженню правопорушень та
порушень  навчальної  дисципліни,  профілактиці  тютюнокуріння,  вживання
наркотичних  засобів,  захворювання  на  ВІЛ,  СНІД.  Головною  метою
профілактичної  роботи є  об’єднання освітніх,  соціальних і  медичних заходів
для досягнення загального результату щодо зниження поширеності наркотиків
серед молоді, недопущення залучення їх в наркогенну ситуацію і субкультуру;
попередження медико-соціальних наслідків (інфекційні гепатити, ВІЛ-інфекції,
психічні  розлади  і  т.  д.).  У  цьому  напрямку  ректорат  активно  співпрацює  з
органами студентського самоврядування.

Подолання та профілактика правопорушень, проявів зловживань, поборів
та хабарництва в освіті є одним з найважливіших завдань, що ставить перед
навчальними  закладами  Міністерство  освіти  і  науки  України.  Незаконні  дії
окремих викладачів формують негативну, а головне – неправдиву громадську
думку щодо реального стану справ освітянської галузі загалом. Залучаються до
такої  роботи  представники  студентського  самоврядування.  На  кожному
факультеті  ведеться  цілеспрямована  роз’яснювально-виховна  робота  серед
викладацького складу та студентів щодо профілактики правопорушень в період
вступної кампанії та заліково-екзаменаційних сесій.

Правове виховання студентів спрямовується на формування в них правової
культури  громадянина  України,  що  складається  передусім  зі  свідомого
ставлення  до  своїх  прав  і  обов'язків  перед  суспільством  і  державою,
закріплених  у  Конституції  України,  глибокої  поваги  до  законів  і  правил
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людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них
вимоги, що виражають волю та інтереси народу, готовності до активної участі в
управлінні державними справами.

Окремої  уваги  заслуговує  співпраця  зі  студентським  самоврядуванням.
Потрібно сказати, що така робота має декілька напрямків, кожен з яких – свої
особливості.  Це  робота  з  молодими  громадськими  лідерами  та  більше  зі
старостами курсів та груп.

 Студенти,  викладачі  та  співробітники  університету  постійно  беруть
активну участь у благодійних акціях, метою яких є збір коштів для допомоги
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, інвалідам, хворим
тощо.  Щорічно  колектив  РДГУ  долучається  до  проведення  Всеукраїнської
благодійної  акції  «Серце  до  серця»,  акцій,  що  проводяться  Рівненським
відділенням «Червоного хреста».

Пріоритетним  напрямком  у  діяльності  адміністрації  студентського
містечка, гуртожитків університету є організація і проведення виховної роботи.
Застосовуваний арсенал форм і методів роботи постійно збагачується участю у
виховному  процесі  досвідчених  педагогів,  заступників  з  виховної  роботі,
кураторів  навчальних  груп.  У  практичній  діяльності  співробітників
студмістечка,  активу  з  профілактики  правопорушень  серед  студентів,  що
мешкають у гуртожитках, особливе місце займає індивідуально-виховна робота.
Стали  постійними  зустрічі  адміністрації  студмістечка  з  батьками
недисциплінованих  студентів.  Регулярне  проведення  серед  гуртожитків
спортивних турнірів з міні-футболу, волейболу, баскетболу, шахів, спортивних
свят «Ану-мо хлопці», «Ану-мо дівчата» викликає здоровий інтерес молоді до
свого фізичного вдосконалення, участі в спортивно-масових заходах. Розвиток
спорту  і  фізкультурно-масова  робота  є  важливою  частиною  навчально-
виховного  процесу.  Фізкультурними  заняттями  охоплені  всі  студенти  денної
форми навчання, допущені медичними установами до такої діяльності.

Регулярно  в  університеті  проводяться  фестивалі,  конкурси,  звіти:
Всеукраїнський  конкурс  молодих  виконавців  (ансамблів)  на  духових
інструментах  ім.  В’ячеслава  Старченка,  Всеукраїнський  фестивалю-конкурсу
молодих  виконавців  української  народної  музики  «З  народного  джерела»,
Міжнародний  музичний  фестиваль  «Я  і  гітара»,  фестиваль  КВК,  фестиваль
«Гуморина», фестиваль «Студентська весна», конкурс естрадної музики «Шоу -
Західний регіон» та інші.
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ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА,

ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
(ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС НАДАННЯ В
КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ ЗАЗНАЧЕНОГО

МАЙНА
Рівненський державний гуманітарний університет є бюджетною установою

та діє виключно у відповідності до кошторису доходів і видатків університету,
який затверджується у Міністерстві освіти і науки України. Кошторис доходів і
видатків університету на 2015 рік затверджений в сумі 126 млн. 916 тис. грн., в
т.ч. асигнування із бюджету (загальний фонд) складають 95 млн. 416 тис. грн.,
власні надходження (спеціальний фонд) – 31 млн. 500 тис. грн. 

Структура видатків загального фонду:
- фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуваннями) – 53 млн.724,5 тис.грн.

(56,3%);
- стипендії, соціальні видатки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування – 38 млн. 834 тис.грн. (40,7%);
- комунальні видатки – 2 млн. 857,5 тис.грн. (3%).

Загальна сума надходжень і видатків в порівнянні з 2014 р. зросла на 6%
або на 5 млн. 322 тис.грн.

Надходження з  державного  бюджету  для  наукової  діяльності –  273
тис.грн., які використано для оплати праці і лише 14 тис. грн. спрямовано на
придбання предметів, матеріалів та відрядження.

Очікуване виконання спеціального фонду:
Надходження – 29 млн. 500 тис. грн. З них: 
24 млн. 12 тис.грн.(81,4%) – надходження від платного навчання;
5 млн.  488  тис.грн.(18,6%) –  інші  власні  надходження  (5  млн.

430 тис.грн. – плата за гуртожиток та 58 тис.грн. – орендна плата). 
Залишок на 1 січня 2015р. становив 1 млн. 901 тис.грн.
Видатки - 31 млн. 400 тис.грн., в т.ч.:
- видатки споживання - 31 млн. 214,3 тис.грн. (99,4%);
- видатки розвитку – 185,7 тис.грн. (0,6%).
Структура видатків:
І. Видатки споживання:

- фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуваннями) – 26 млн. 907 тис. грн.
(85,7%); з них 2 млн. 357,5 тис.грн. будуть виплачені в січні 2016р.

- комунальні видатки – 4 млн. 370 тис. грн. (13,9%); з них 555,9 тис. грн. буде
заплачено в січні 2016р.

- інші видатки споживання – 2 млн. 196 тис. грн. (7%), в тому числі:
а) періодичні видання – 42 тис. грн.;
б) дипломи, студентські квитки – 182 тис. грн.;
в) будівельні матеріали – 74,8 тис. грн.;
г) господарські, електро, сантехнічні та ін.товари – 238,6 тис. грн.;
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д) паливно-мастильні матеріали – 197 тис. грн.;
е) технічне обслуговування – 216,2 тис. грн.;
є)  інші  придбання  та  послуги  сторонніх  організацій  (послуги  зв’язку,

Інтернет,  послуги  охорони,  розрахунково-касове  обслуговування,  ремонт
комп’ютерної техніки, рекламні послуги, оренда тощо) – 926,2 тис. грн.;

ж) податки і збори – 122,2 тис. грн.;
з) видатки на відрядження – 97 тис. грн.
ІІ. Видатки розвитку:
а) література 99,7 тис. грн.;
б)  придбання  інших  основних  засобів  (комп’ютерна  техніка,  газові

плити) – 27,1 тис. грн.; 
в) капітальний ремонт та реконструкція – 58,9 тис. грн.
Отримано від сторонніх осіб і організацій за навчальний рік благодійних

внесків та дарунків у сумі 70 тис. грн.

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

СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ
РДГУ  у  звітному  періоді  2014-2015  н/р.  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.

В  університеті  станом  на  24.12.2016  року  немає  заборгованості  із
заробітної плати і нарахувань на неї, стипендій, оплати комунальних послуг.

ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ
На  виконання  рекомендацій  МОН  України  щодо  посилення  роботи  з

профілактики  та  запобігання  проявам  посадових  зловживань,  хабарництву  в
РДГУ  здійснюється  наступне:   розроблені  Заходи  щодо  реалізації  програми
правової освіти науково-педагогічного складу та студентів,  розроблені Заходи
РДГУ  щодо  попередження  антигромадських  проявів  та  профілактики
правопорушень серед студентської молоді, щорічно на період вступної кампанії
ректором видаються накази щодо недопущення зловживань під час проведення
вступу  до  РДГУ,  на  період  зимової  та  літньої  заліково-екзаменаційних сесій
ректором  видається  наказ  щодо  забезпечення  належного  контролю  за
проведенням  заліково-екзаменаційних  сесій  і  оперативного  реагування  на
можливі факти порушень і зловживань з боку викладачів та студентів.

32



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.

ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКІВ
РІЧНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ

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

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПЕРЕД ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ
ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 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  по  звіту  ректора  щодо
виконання пунктів контракту щорічно давала схвальну оцінку.

Ректор РДГУ  проф. Постоловський Р.М.
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