
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

27 червня  2018 р. м. Рівне     № 07 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про готовність приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 2018 році. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

2. Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення 

вступної кампанії у 2018 році. Доповідає: голова ПК проф. Постоловський Р.М. 

3. Про заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії до РДГУ у 

2018 році. Доповідає: заступник голови ПК проф. Павелків Р.В. 

4. Про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів для вступу на 

перший курс на основі ПЗСО на навчання за спеціальностями, які користуються особливою 

підтримкою. Доповідає: заступник голови ПК проф. Павелків Р.В. 

5. Різне. 

5.1. Про зміни до правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету в 2018 році. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К.В. 

5.2. Про розподіл місць державного замовлення у межах спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Доповідає: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

5.3. Про затвердження змін до Положення про прийом на навчання до РДГУ 

іноземний студентів та осіб без громадянства. Доповідає: голова відбіркової 

комісії № 4 доц. Антонюк-Кисіль П.В. 

5.4. Про порядок розрахування середнього балу додатку до диплома вступників на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра та для здобуття ступеня 

бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

вищої освіти. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц.  Джеджера К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: Про готовність приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 

2018 році.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Джеджери 

К. В. щодо готовності приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 

2018 року взяти до уваги. 

1.2.  Забезпечити своєчасний ремонт оргтехніки та заправку картриджів під час 

вступної кампанії.  

1.3. Забезпечити вчасну оплату та безперебійне функціонування інтеренет-мережі 

під час вступної кампанії.  

1.4.  Забезпечити укладання договорів про надання освітніх послуг: тиражування 

бланків договорів,  формування групи працівників бухгалтерії університету, які 

будуть укладати договори з вступниками про надання освітніх послуг – до 23.06.17 

р.  

1.5.  Забезпечити надання юридичних консультацій (чергування працівника 

юридичного відділу) працівникам приймальної комісії та вступникам щодо 

правових засад вступу та підстав для спеціальних умов вступу, зарахування та 

переведення на місця державного замовлення під час вступної кампанії.  

1.6.  Забезпечити тиражування наказів про зарахування на навчання та інших 

документів щодо прийому вступників.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час 

проведення вступної кампанії у 2018 році.  
Доповідач: голова ПК проф. Постоловський Р.М. 

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 2018 році» № 114-01-01 від 27 червня 2018 року 

(Додаток 2).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії до 

РДГУ у 2018 році.  

Доповідач: заступник голови ПК проф. Павелків Р.В 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії 

до Рівненського державного гуманітарного університету у 2018 році (Додаток 3). 

Рішення прийняти одноголосно. 

 

 



4. СЛУХАЛИ: Про нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів для 

вступу на перший курс на основі ПЗСО на навчання за спеціальностями, які 

користуються особливою підтримкою.  
Доповідач: заступник голови ПК проф. Павелків Р.В. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію заступника голови приймальної комісії проф. Павелківа Р.В. 

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 ЗВО у 2018 році та алгоритму розрахунку 

додаткового балу, визначеному у Правилах прийому. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5.1. СЛУХАЛИ: Про зміни до правил прийому до Рівненського державного 

гуманітарного університету в 2018 році.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1.1. Інформацію доц. Джеджери К. В., відповідального секретаря приймальної 

комісії взяти до уваги. 

5.1.2. Схвалити зміни до правил прийому на навчання до Рівненського 

державного гуманітарного університету в 2018 році (Додаток 4). 

5.1.3. Відповідальному секретарю приймальної комісії забезпечити тиражування 

правил прийому зі змінами та ознайомлення зі змінами до правил прийому членів 

приймальної комісії. 

5.1.4. Відповідальному секретарю приймальної комісії забезпечити доведення 

правил прийому зі змінами до громадськості шляхом розміщення на стенді 

приймальної  комісії та на веб-сайті РДГУ. 

  Рішення прийняти одноголосно. 

 

5.2. СЛУХАЛИ: Про розподіл місць державного замовлення у межах спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

  УХВАЛИЛИ: 

5.2.1. Запропонований доц. Джеджерою К. В. розподіл місць державного 

замовлення у межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

між спеціалізація ми «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та 

«Документознавство та інформаційна діяльність »затвердити. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5.3. СЛУХАЛИ: Про затвердження змін до Положення про прийом на навчання до 

РДГУ іноземний студентів та осіб без громадянства.  

Доповідач: голова відбіркової комісії № 4 доц. Антонюк-Кисіль П.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 



5.3.1.Схвалити  зміни до Положення про прийом на навчання, проведення співбесід 

(вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без 

громадянства у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2018 році 

(Додаток 5).  

  Рішення прийнято одноголосно. 

 

5.4.  СЛУХАЛИ: Про порядок розрахування середнього балу додатку до диплома 

вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра та для здобуття 

ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти. 

 Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц.  Джеджера К.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.4.1. Схвалити порядок розрахування середнього балу додатку до диплома 

вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра та для здобуття 

ступеня бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 
 


