
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

31 жовтня  2019 р. м. Рівне     № 61 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про хід профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх закладів, ПТУ, коледжів. 

Доповідають: заступник відповідального секретаря ПК Крет О.В., відповідальна за 

профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.П.  

 

2. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників на здобуття ОС бакалавра за заочною формою навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 01.10.2019 р. по 25.10.2019 р. 

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

 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про хід профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх закладів, ПТУ, коледжів.  

Доповідачі: заступник відповідального секретаря ПК Крет О.В., відповідальна за 

профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.П.    

  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію Крет О. В. та Черніговець Т. П. взяти до уваги (Додаток 1). 

1.2. Заступнику відповідального секретаря доц. Крет О. В. та відповідальній за 

профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т. І. провести семінар для відповідальних за 

профорієнтаційну роботу кафедр і факультетів з питання використання інноваційних форм і 

методів профорієнтаційної роботи з учнями загальноосвітніх закладів, ПТУ, коледжів. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

здобуття ОС бакалавра за заочною формою навчання, які подали заяви та необхідні 

документи з 01.10.2019 р. по 25.10.2019 р. 

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

  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

здобуття ОС бакалавра за заочною формою навчання, які подали заяви та необхідні 



документи з 01.10.2019 р. по 25.10.2019 р. (Додаток 2 – проєкт наказу №308-09-01 від 

31.10.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


