
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

25 січня  2018 р. м. Рівне     № 01 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 29 членів приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 р. Доповідає: 

відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

2. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на 2018 р. Доповідає: 

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

3. Про результати проведення Дня відкритих дверей. Доповідає: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

4. Про затвердження посадових інструкцій членів приймальної комісії та її 
працівників. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. 

Левчук В.В. 

5. Про методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних матеріалів для проведення 
вступних випробувань в РДГУ. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії ст. в. Левчук В.В. 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: про затвердження плану роботи приймальної комісії на 2018 р.  

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

 
УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи приймальної комісії на 2017-2018 н. р. (План 

роботи приймальної комісії на 2018 н. р. додається). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: рро затвердження плану засідань приймальної комісії на 2018 р. 
Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук В.В.   

УХВАЛИЛИ: затвердити план засідань приймальної комісії на 2018 н. р. (План засідань 

приймальної комісії на 2018 н. р. додається). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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3. СЛУХАЛИ: рро результати проведення Дня відкритих дверей.  

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

 
УХВАЛИЛИ: схвалити практику проведення Дня відкритих дверей університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
4. СЛУХАЛИ: про затвердження посадових інструкцій членів приймальної комісії та її 

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

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити посадові інструкції працівників приймальної комісії та її працівників 

(Додаються).  

2. Старшому технічному секретарю Огородник С. І. ознайомити працівників 

приймальної комісії з посадовими інструкціями до 10.02.2018.  

3. Старшому технічному секретарю Огородник С. І. ознайомити технічних 

секретарів та заступників голів відбіркових комісій з посадовими інструкціями до 

7.03.2018. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
5. СЛУХАЛИ: про методичні рекомендації з підготовки екзаменаційних матеріалів 

для проведення вступних випробувань в РДГУ.  

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

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити Положення про підготовку екзаменаційних матеріалів для проведення 

вступних випробувань в РДГУ (Положення про підготовку екзаменаційних 

матеріалів для проведення вступних випробувань в РДГУ додається). 

2.  Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Джеджері К. В. забезпечити 

розміщення Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань при вступі на навчання до РДГУ на сайті приймальної комісії до 

31.01.2018 р.  

3. Заступнику відповідального секретаря ст. викл. Левчуку В.В. ознайомити голів та 

членів комісій з Положенням про комісії для проведення конкурсних випробувань 

до 16.03.2018 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


