
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

29 червня  2017 р. м. Рівне     № 08 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії 

  
 – Веремчук О. В. 

 
Присутні: 22 члени приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про готовність приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 2017 року. 
Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. Веремчук О. В. 

2. Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення 
вступної кампанії у 2017 році. Доповідає: голова приймальної комісії 

проф. Постоловський Р. М. 

3. Про заходи щодо забепечення контролю за ходом вступної кампанії до РДГУ у 
2016 році. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

доц. Веремчук О. В. 

 4. Про рекомендацію щодо нарахування додаткових балів слухачам підготовчих 
курсів для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за природничо-
математичними спеціальностями. Доповідає: заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії доц. Левчук І.Б. 

5. Про наявність вакантних місць для прийому вступників на навчання за 
нормативним терміном навчання за ступенем бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста (на 
денній та заочній формах навчання). Доповідає: заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії доц. Левчук І.Б. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Веремчук О. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Повідомила про стан підготовки до вступної кампанії 2017 року  
 
УХВАЛИЛИ: 
 

1.1 . Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
доц. Веремчук О. В. щодо готовності приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 
2017 року взяти до уваги. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Проф. Постоловського Р. М., голову приймальної комісії – Ознайомив з наказом 
«Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення вступної 
кампанії у 2017 році».  
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УХВАЛИЛИ: 
 

2.1. Довести до відома всіх членів приймальної комісії, голів і членів фахових 
атестаційних та предметних екзаменаційних комісій, комісії для проведення співбесід наказ 
ректора «Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення 
вступної кампанії у 2017 році» № 102-01-01 від 12 червня 2017 року.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц. Веремчук О. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Проінформувала про підготовлені заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної 
кампанії до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році.  
 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії до 
Рівненського державного гуманітарного університету у 2016 році. 

Рішення прийняти одноголосно. 

 
4. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Ознайомила з результатами підсумкового контролю знань слухачів підготовчих курсів до 
вступу у ВНЗ у 2017 році згідно з відомістю, представленою до приймальної комісії 
завідувачем підготовчими курсами доц. Сяським В. А. Зазначила, що особам з числа 
професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси у 
РДГУ, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього самого університету 
для навчання на природничо-математичних напрямах підготовки (див. перелік природничо-
математичних спеціальностей, наведений у таблиці 6, що в додатку 6 Правил прийому), 
величина додаткового бала розраховується згідно з Правилами прийому. Відомість 
підсумкового контролю знань слухачів підготовчих курсів до вступу у ВНЗ від 13 червня 
2017 року до протоколу додається.  

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
доц. Левчук І. Б. взяти до уваги. 

4.2. Відповідальному секретарю доц. Джеджері К. В. взяти на контроль нарахування 
додаткових балів відповідно до відомості підсумкового контролю знань слухачів 
підготовчих курсів до вступу до ВНЗ у 2017 році та алгоритму розрахунку додаткового 
балу, визначеному у Правилах прийому. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Повідомила про кількість вакантних місць на ІІ-ІУ курсах у межах ліцензованого обсягу на 
денній та заочній формах навчання згідно з контингентом станом на 01.07.2017 р., 
визначеної на підставі інформації, підготовленої диспетчером заочного відділу С. Гук  та 
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методистом навчального відділу Т. Гринчук (Інформація про вакансії на денній та заочній 
формах навчання до протоколу додається). 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
Лазарчука В.В. щодо кількості вакантних місць на ІІ-ІУ курсах у межах ліцензованого 
обсягу на денній та заочній формах навчання станом на 01.07.2017 взяти до уваги.  

5.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Джеджері К. В. забезпечити 
контроль щодо зарахування вступників на навчання, переводу й поновлення студентів до 
Рівненського державного гуманітарного університету під час вступної кампанії 2017 року 
згідно з вакансіями в межах ліцензованого обсягу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Заступник відповідального секретаря  

приймальної комісії       О. В. Веремчук 


