
П Р О Т О К О Л  №  0 7  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  30 червня  2016 року 
 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 26 членів приймальної комісії  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до Правил прийому до РДГУ у 2016 році згідно з наказом МОН 
України № 622 від 06 червня 2016 року. Доповідає: відповідальний секретар приймальної 

комісії ст. в. Попчук О.В. 

2. Про готовність приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 2016 року. Доповідає: 

відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О.В. 

3. Про попередження посадових зловживань та хабарництва під час проведення вступної 
кампанії у 2016 році.  Доповідає: голова приймальної комісії проф. Постоловський Р. М. 

4. Про заходи щодо забепечення контролю за ходом вступної кампанії до РДГУ у 2016 
році. Доповідає: заступник голови приймальної комісії  проф. Пелех Ю.В. 

 5. Про встановлення плати за навчання за ступенем бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста 
денної та заочної форм навчання. Доповідає: голова приймальної комісії 

проф. Постоловський Р. М. 

 6. Про рекомендацію щодо нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів 
для вступу на навчання на природничо-математичні напрями підготовки за освітнім ступенем 
бакалавра.  Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 
доц. Левчук І.Б. 

7. Про наявність вакантних місць для прийому вступників на навчання за нормативним 
терміном навчання за ступенем бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста (на денній та заочній 
формах навчання). Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 
Лазарчук В.В. 

8. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році. Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами  Парфенюк В. М. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про внесення змін 
до Правил прийому до РДГУ у 2016 році згідно з наказом МОН України № 622 від 06 червня. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Схвалити зміни до Правил прийому до РДГУ у 2016 році відповідно до наказу МОН 
України від 06 червня 2016 р. № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085». 
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1.2 Внести зміни до Правил прийому до РДГУ у 2016 році після затвердження їх на 
засіданні Вченої ради Рівненського державного гуманітарного університету. 

Рішення прийняти одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії  – Про готовність 
приймальної комісії РДГУ до вступної кампанії 2016 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

2.1 Інформацію відповідального секретаря Попчук О. В. щодо готовності приймальної 
комісії РДГУ до вступної кампанії 2016 року прийняти до уваги. 

2.2 Відповідальному секретарю Попчук О. В. підготувати проект наказу «Про 
організацію роботи приймальної комісії Рівненського державного гуманітарношго 
університету у 2016 році» та забезпечити його виконання. 

Рішення прийняти одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Проф. Постоловського Р. М., голову приймальної комісії – Про попередження посадових 
зловживань та хабарництва під час проведення вступної кампанії у 2016 році.   
 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

3.1. Довести до відома наказ «Про попередження посадових зловживань  та хабарництва 
під час проведення вступної кампанії у 2015 році» усіх членів приймальної комісії, членів 
екзаменаційних та технічних комісій. 

Рішення прийняти одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Проф. Пелеха Ю.В., заступника голови приймальної комісії – Про заходи щодо 
забепечення контролю за ходом вступної кампанії до РДГУ у 2016 році. 
 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Затвердити заходи щодо забезпечення контролю за ходом вступної кампанії до 
Рівненського державного гуманітарного університету у 2016 році. 

Рішення прийняти одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 

Проф. Постоловського Р. М – Про встановлення плати за навчання за ступенем 
бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста денної та заочної форм навчання. 
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УХВАЛИЛИ: 

5.1 Наказ про встановлення плати за навчання студентів в РДГУ у 2016 році взяти до 
відома та забезпечити оприлюднення його на сайті університету та приймальної комісії РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Про 
рекомендацію щодо нарахування додаткових балів слухачам підготовчих курсів для вступу на 
навчання на природничо-математичні напрями підготовки за освітнім ступенем бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
доц. Левчук І. Б.  взяти до уваги. 

6.2. Відповідальному секретарю Попчук О. В. взяти на контроль нарахування додаткових 
балів відповідно до відомості підсумкового контролю знань слухачів підготовчих курсів до 
вступу до ВНЗ у 2016 році та алгоритму розрахунку додаткового балу, визначеному у Правилах 
прийому. 

Рішення прийнято одноголосно. 

7. СЛУХАЛИ: 

Лазарчук В. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Про 
наявність вакантних місць для прийому вступників на навчання за нормативним терміном 
навчання за ступенем бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста (на денній та заочній формах 
навчання). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1 Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 
Лазарчука В.В. щодо кількості вакантних місць на ІІ-ІУ курсах у межах ліцензованого обсягу на 
денній та заочній формах навчання станом на 01.07.2016 взяти до уваги.  

7.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії Попчук О. В. забезпечити контроль 
щодо зарахування вступників на навчання, переводу й поновлення студентів до Рівненського 
державного гуманітарного університету під час вступної кампанії 2016 року згідно з вакансіями 
в межах ліцензованого обсягу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

8. СЛУХАЛИ: 

Парфенюка В. М., голову відбіркової комісії № 6, начальника центру міжнародних 
відносин та роботи зі студентами – Про видачу запрошень на навчання до Рівненського 
державного гуманітарного університету у 2016 році. 

УХВАЛИЛИ:  
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8.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземним громадянам Лівії: 

– Шіббаік Абдулсалам АлТугамі Аль 

– Ben Mansour Hamza Abdalla Ab      

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


