
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

28 грудня 2022 р. м. Рівне     № 71 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК  

 

Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про склад приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного 

університету в 2023 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії Роман ПАВЕЛКІВ. 

 

2. Різне. 

    

 

1. СЛУХАЛИ: 

Романа ПАВЕЛКІВА, заступника голови приймальної комісії. – Ознайомив присутніх із 

запропонованим складом приймальної комісії з урахуванням того, що згідно з Положенням 

про приймальну комісію, її склад (за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими 

обов’язками) щороку поновлюється не менш як на третину. Склад комісії: 

  

Голова приймальної комісії, ректор університету, професор – Постоловський Р. М. 

Заступник голови приймальної комісії, перший проректор, 

професор 

– Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри 

теорії і методики виховання  

– Шалівська Ю.В. 

Заступники відповідального секретаря приймальної комісії:  

– доцент кафедри фізики, астрономії та методики викладання – Левчук В.В. 

  –     завідувач сектором наукової бібліотеки – Слобода О.В. 

Члени приймальної комісії:  

відповідальний за роботу ЄДЕБО, уповноважена особа 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних 

заяв, старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики 

 

 

 

– Гульчук В.А. 

уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв, доцент кафедри інформаційних 

технологій та моделювання 

         

 

– Бабич С. М. 

керівник групи технічного забезпечення, інженер-програміст І 

категорії відділу інформаційно-мережевого забезпечення 

 

– Бакунець А.М. 

відповідальна за профорієнтаційну роботу та організацію 

маркетингової діяльності, доцент кафедри документальних 

комунікацій та бібліотечної справи 

 

 

– Черніговець Т. І. 

проректор з навчально-виховної роботи, професор – Петрівський Я. Б. 
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головний бухгалтер – Андрощук М. С. 

помічник ректора РДГУ – Антончик Є.Й. 

в. о. керівника Центру якості освіти, доцент – Джеджера К.В. 

директор Інституту мистецтв, професор – Сверлюк Я. В. 

декан педагогічного факультету, професор – Сілков В. В. 

в.о. декана факультету математики та інформатики, доцент – Максимцев Ю.Р. 

декан філологічного факультету, професор – Ніколайчук Г. І. 

декан психолого-природничого факультету, професор – Павелків В. Р. 

декан факультету документальних комунікацій, менеджменту, 

технологій та фізики, професор 

– Юхименко-Назарук 

І. А. 

декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, 

професор 

– Шеретюк В. М. 

декан художньо-педагогічного факультету, доцент – Дзюбишина Н. Б. 

голова відбіркової комісії № 1, старший викладач – Гордєєв В.А. 

голова відбіркової комісії № 2, доцент – Симонович Н.В. 

голова відбіркової комісії № 3, начальник центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами  

 

– Колупаєва Т.Є. 

відповідальний секретар відбіркової комісії № 3, професор 

кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та 

методики викладання інформатики 

 

– Шліхта Г.О. 

голова відбіркової комісії № 4, завідувач аспірантури, доцент – Андрощук І. М. 

начальник юридичного відділу – Костишин В.С. 

начальник відділу зв’язків з громадськістю – Пікула М. М. 

головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої 

освіти управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації 

 

– Андреєва М. М. 

заступник голови профкому студентів РДГУ – Чудінович В. О. 

в.о. голови студентської ради РДГУ – Василюк Т.М. 

Запропонував затвердити склад приймальної комісії на 2023 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Ярослав СВЕРЛЮК, директор Інституту мистецтв. – Запропонував підтримати 

викладену пропозицію і затвердити запропонований склад приймальної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Схвалити склад приймальної комісії на 2023 рік. 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення інформації про склад приймальної комісії Рівненського державного 

гуманітарного університету на 2023 рік на сайті Університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                             Василь ЛЕВЧУК  


