
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

27 квітня  2017 р. м. Рівне     № 05 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Заступник відповідального 
секретаря приймальної комісії  

  
 – Веремчук О. В. 

 
Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження планів навчання технічних секретарів, голів та членів предметної і 

фахової атестаційної комісій та комісій з проведення співбесід. Доповідає: заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчук І. Б. 
2. Про внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету у 2017 році. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

ст. в. Веремчук О. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального  секретаря приймальної комісії – 
Ознайомила із планами навчання технічних секретарів, голів та заступників відбіркових 
комісій, голів та членів екзаменаційних комісій з прийому вступних випробувань. Зазначила, 
що плани навчання розроблені з метою ознайомлення з нормативними документами, що 
регламентують діяльність приймальної комісії під час вступної кампанії. Основна увага 
буде зосереджена на нововведеннях у Правилах прийому та механізмах подання 
вступниками заяв в електронній формі, технологіях формування рейтингових списків, 
корегування списків рекомендованих до зарахування та формування наказів про 
зарахування.  

Навчання технічних секретарів, голів та заступників відбіркових комісій, голів та 
членів екзаменаційних комісій з прийому вступних випробувань неохідні для ефективної 
організації роботи приймальної комісії під час вступної кампанії, і зумовлено суттєввими 
змінами внесеними у нормативні документи щодо прийому вступників у 2017 році. 
У зв’язку з цим, пропонуємо організувати навчання відповідно до запропонованого плану, що 
до протоколу додається. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити план навчання технічних секретарів приймальної комісії, голів та членів 
предметних і фахових атестаційних екзаменаційних комісій та комісій з проведення співбесід 
(Додаток 1). 

1.2 Провести навчання технічних секретарів приймальної комісії, членів приймальної 
комісії та членів предметних і фахових атестаційних екзаменаційних комісій у червні-липні 
2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Ст. викл. Веремчук О.В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Зазначила про надходження службової записки зав. кафедри екології, географії та туризму 
проф. Лико Д. В. з проханням включити до Правил прийому у Додаток 3 спеціальності 
101 «Екологія», «015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» для прийому на 
навчання на перший (скорочений термін навчання) та вступні випробуваня для вступників на 
зазначені спеціальності. Відповідно зміни до Правил прийому до Рівненського державного 
гуманітарного університету в 2017 році у Додатку 3, Таблиці 3 будуть такими: 

Денна форма навчання, бакалавр (зі скороченим терміном навчання – 2 роки)  
 

Розділ «Психолого-природничий факультет» доповнити пунктами такого змісту: 

  101 Екологія ВСЬОГО:    0 0 

Прикладна 

екологія 
5.04010602 101 Екологія Екологія 

Фаховий іспит 

(екологія) 
1 2 р 0 0 

  015 Професійна освіта ВСЬОГО:    0 0 

Професійна освіта 

(туристичне 

обслуговування) 

5.01010401 015 Професійна освіта 
Туристичне 

обслуговування 

Фаховий іспит 

(географія) 
1 2 р 0 0 

 

Заочна форма навчання, бакалавр (зі скороченим терміном навчання – 2 роки)  
 

Розділ «Психолого-природничий факультет» доповнити пунктами такого змісту: 

  101 Екологія ВСЬОГО:    0 0 

Прикладна 

екологія 
5.04010602 101 Екологія Екологія 

Фаховий іспит 

(екологія) 
1 2 р 0 0 

  015 Професійна освіта ВСЬОГО:    0 0 

Професійна освіта 

(туристичне 

обслуговування) 

5.01010401 015 Професійна освіта 
Туристичне 

обслуговування 

Фаховий іспит 

(географія) 
1 2 р 0 0 

 

Запропоновані зміни до Правил прийому представлені на розгляд Вченою Радою 
університету.  
 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Заступнику відповідального секретаря Веремчук О. В. забезпечити розміщення Змін 
до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році (на 
веб-сайті приймальної комісії після затвердження їх Вченою Радою університету. 

4.2 Внести затверджені зміни до Правил прийому до РДГУ у 2017 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії       О. В. Веремчук 
 


