
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

22 червня  2019 р. м. Рівне     № 14 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 30 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про підготовку до проведення вступної кампанії у Рівненському державному 

гуманітарному університеті 2019 році.  

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

2. Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення 

вступної кампанії у 2019 році.  

Доповідає: голова приймальної комісії проф. Постоловський Р.М. 

3. Про хід прийому заяв і документів та допуск до участі в конкурсі вступників на 

основі ОКР (ОС) бакалавра, спеціаліста, магістра на здобуття ОС магістра за денною і 

заочною формами навчання за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 

«Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», які вступають на основі результатів вступного 

іспиту з іноземної мови, що складається в РДГУ, за період з 17.06.19 р. по 22.06.19 р.  

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

4. Різне. 

4.1. Про Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 17.04.19 № 505 «Про затвердження  Порядку організації та проведення творчих 

конкурсів для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14.06.2019 р. за № 619/33590). 

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

 

4.2. Про підготовку до реєстрації заяв для складання творчих конкурсів вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання на місця 

державного замовлення.  

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

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про підготовку до проведення вступної кампанії у Рівненському державному 

гуманітарному університеті 2019 році.  



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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

доц. Джеджери К. В. щодо підготовки до проведення вступної кампанії РДГУ у 2019 році 

взяти до уваги. 

1.2. Вважати готовність приймальної комісії до вступної кампанії задовільною. 

1.3.  Зобов’язати забезпечення своєчасного ремонту оргтехніки та заправку 

картриджів під час вступної кампанії начальника відділу постачання Мельник М.К., 

керівника групи технічного забезпечення приймальної комісії Бакунця А.М. 

1.4.  Забезпечити вчасну оплату та безперебійне функціонування інтернет-мережі під 

час вступної кампанії. Відповідальні: гол. бухгалтер Андрощук М.С., начальник відділу 

інформаційно-мережевого забезпечення Садовець О.Ф. 

1.5.  Забезпечити укладання договорів про надання освітніх послуг: тиражування 

бланків договорів, формування групи працівників юридичного відділу університету, які 

будуть укладати договори з вступниками про надання освітніх послуг – до 01.07.19 р. 

Відповідальні: провідний юрист-консульт Наконечна К.С., юрист-консульт Ціпан А.М., гол. 

бухгалтер Андрощук М.С. 

1.6.  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. Відповідальні: провідний юрист-консульт 

Наконечна К.С., юрист-консульт Ціпан А.М. 

1.7.  Забезпечити тиражування наказів про зарахування на навчання та інших 

документів щодо прийому вступників. Відповідальні: відповідальний секретар приймальної 

комісії доц. Джеджера К.В., начальник відділу інформаційно-мережевого забезпечення 

Садовець О.Ф. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення вступної 

кампанії у 2019 році.  

Доповідає: голова приймальної комісії проф. Постоловський Р.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

2.1. Довести до відома всіх членів приймальної комісії, голів і членів фахових 

атестаційних, предметних та предметних екзаменаційних комісій, комісії для проведення 

співбесід наказ ректора «Про підготовку до проведення вступної кампанії у РДГУ у 2019 

році та попередження посадових зловживань та хабарництва» № 120-01-01 від 18 червня 

2019 року (Додаток 1).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів та допуск до участі в конкурсі вступників на основі 

ОКР (ОС) бакалавра, спеціаліста, магістра на здобуття ОС магістра за денною і заочною 

формами навчання за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 

«Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», які вступають на основі результатів вступного 

іспиту з іноземної мови, що складається в РДГУ, за період з 17.06.19 р. по 22.06.19 р.  

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



 

УХВАЛИЛИ: 

 

3.1. Не порушувати клопотання про допуск до участі в конкурсі через відсутність 

заяв.  

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Про Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.04.19 № 505 «Про затвердження  Порядку організації та проведення творчих конкурсів 

для вступників на навчання для здобуття ступенів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2019 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.06.2019 р. за № 619/33590). 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1.1. Схвалити Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників 

на навчання для здобуття ОС бакалавра (Додаток 2). 

4.1.2. Відповідальному секретарю доц. Джеджері К. В. забезпечити оприлюднення 

Порядку організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра – до 24.06.2019 р. 

4.1.3. Відповідальному секретарю доц. Джеджері К. В., голові відбіркової комісії № 1 

доц. Герасименко О. А. забезпечити інформування технічних секретарів відбіркової комісії 

№ 1 з Порядком організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра і дотримання зазначеного порядку під час прийому заяв та 

документів вступників, проведення творчих конкурсів, оприлюднення результатів творчих 

конкурсів. 

 

Про підготовку до реєстрації заяв для складання творчих конкурсів вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання на місця 

державного замовлення.  

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

УХВАЛИЛИ: 

4.2.1. Роботу приймальної комісії з підготовки до реєстрації вступників для складання 

творчих конкурсів на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами 

навчання на місця державного замовлення за спеціальностями 017 «Фізична культура і 

спорт», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 

024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» схвалити. 

4.2.2. Голові відбіркової комісії № 1 доц. Герасименко А. О., технічним секретарям 

відбіркової комісії № 1 Сокіл Т.Г., Гринбокому Л.П., Гордєєву В.А., Маркопольській Г.Б. 

забезпечити реєстрацію вступників для складання творчих конкурсів.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


