
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

30 серпня  2018 р. м. Рівне     № 34 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2018 р. 

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

2. Про перевід та поновлення на навчання до Рівненського державного гуманітарного 

університету. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. 

Левчук В.В. 

1. СЛУХАЛИ: 

3. Різне. 

3.1. Про зміни у складі комісії з прийому вступних випробувань. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про підсумки роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2018 р. 
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1.1. Вважати роботу приймальної комісії щодо прийому вступників у 2018 році 

задовільною. 

1.2. Пропонувати Вченій раді університету з метою забезпечення набору студентів 

у 2019 році: 

- Розробити ефективну програму профорієнтаційної роботи – до 20.09.2018 р. 

(Відповідальні: відповідальний за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І., 

декани факультетів, завідувачі кафедр). 

- Розробити програму презентації РДГУ в інформаційному просторі Рівненської 

області та України в цілому (Відповідальні: відповідальний секретар приймальної 

комісії доц. Джеджера К.В., відповідальний за профорієнтаційну роботу 

доц. Черніговець Т.І., декани факультетів, завідувачі кафедр). 

- Залучити до профорієнтаційної роботи фахівців, спроможних ефективно 

реалізувати зв’язки з громадськістю, формувати імідж РДГУ на рівні міста, області, 

регіону, України (Відповідальні: відповідальний за профорієнтаційну роботу 

доц. Черніговець Т.І., завідувач кафедри менеджменту доц. Микитин Т.М., завідувач 

кафедри документальних комунікацій доц. Сілкова Г.В.) 

- Розглянути можливості щодо проведення вступних випробувань в тестовій 

формі з використанням ПК (Відповідальні: проф. Сяський А.О., ст. викл. Гаврюсєв 

С.М., декани факультетів, завідувачі кафедр, голови екзаменаційних комісій). 

1.3. З метою якісного забезпечення роботи приймальної комісії: 

- Здійснити реорганізацію структури приймальної комісії з урахуванням 

сучасних інформаційних, організаційних потреб та технологічних досягнень 

(Відповідальні: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р.В., 
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відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В., головний бухгалтер 

РДГУ Андрощук М.С.). 

- Здійснювати кваліфікаційний відбір технічних секретарів та їх підготовку на 

комп’ютерних курсах з відповідною оплатою викладачам та з видачею свідоцтв, 

посилити мотивацію до роботи у приймальній комісії (Відповідальні: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В., декани факультетів, завідувачі 

кафедр, керівники структурних підрозділів). 

- Здійснювати ретельний відбір членів екзаменаційних комісій з числа 

провідних фахівців університету, їх підготовку та інструктаж (Відповідальні: декани 

факультетів, завідувачі кафедр, відповідальний секретар приймальної комісії доц. 

Джеджера К.В., заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук 

В.В.) 

- Створити належні умови для роботи приймальної комісії: технічні, 

інформаційні, побутові (Відповідальні: проректор з навчально-практичної та 

адміністративно-господарської роботи доц. Гавриш В.С., головний бухгалтер 

Андрощук М.С., коменданти навчальних корпусів, відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К.В.) 

- З метою забезпечення нормативної бази для роботи приймальної комісії 

забезпечити належну підготовку правил прийому до РДГУ у 2019 році, Положень про 

діяльність структурних підрозділів приймальної комісії та організацію прийому 

вступників, наказів та інших документів на основі Умов прийому на навчання до ВНЗ у 

2019 році, наказів, листів та інструкцій МОН України (Відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К.В., заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії ст. в.  Левчук В.В.) 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

  Про перевід та поновлення на навчання до Рівненського державного 

гуманітарного університету.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Допустити до ліквідації академічної різниці особу, яка переводиться з 

іншого вищого навчального закладу та поновлюються на навчання до Рівненського 

державного гуманітарного університету: 

КОХНО Івана Ігоровича –4-й курс факультету документальних комунікацій та 

менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної платної форми навчання. 

Академічну різницю ліквідувати до 10 вересня 2018 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

   Про зміни у складі комісії з прийому вступних випробувань. 
Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук В.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1.  На підставі службових записок деканів факультету української філології 

доц. Кравця Д.В., факультету математики та інформатики доц. Шахрайчука М.І. та у 

зв’язку з виробничої необхідністю 

вивести зі складу предметних екзаменаційних комісій для проведення 

конкурсного вступного випробування з предмету «Українська мова та літературі» при 

вступі на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету доц. 

Вокальчука Є.Л. (голову комісії) та викл. Хомечу Н.А., натомість ввести доц. Кравця 

Д.В., доц. Адах Н.А.; призначити головою комісії доц. Кравця. Д.В.; 
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ввести до складу предметних екзаменаційних комісій для проведення 

конкурсного вступного випробування з предмету «Математика» для проведення 

співбесіди з конкурсного предмету «Математика» при вступі на навчання до 

Рівненського державного гуманітарного університету доц. Шахрайчука М.І., проф. 

Сяського А.О., проф. Бомбу А.Я., доц. Шевцову Н.В., доц. Климюка Ю.Є., доц. Кота 

В.В.; призначити головою комісії доц. Шахрайчука М.І. 

  Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 
 


