
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

19 серпня  2016 р. м. Рівне     № 20 
 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 25 членів приймальної комісії (список додається) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про результати перевірки Державною інспекції навчальних закладів України 
Рівненського державного гуманітарного університету за напрямом – виконання положень 
Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти в частині 
питань, що стосуються організації та проведення вступної кампанії 2016 року.  

Доповідає: перший заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

2. Про затвердження Положення про прийом на навчання до Рівненського державного 
гуманітарного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста у 
2016 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

3. Про вилучення з наказу про зарахування на навчання за державним замовленням 
Левчук Анастасію Сергіївну, вступника для здобуття ступеня бакалавра за денною формою 
навчання (спеціальність 101 Екологія). 

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

4. Про обсяг державного замовлення у 2016 році на підготовку науково-педагогічних 
кадрів в РДГУ для вступників на здобуття ступеня доктора філософії. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 7 завідувач аспірантурою РДГУ доц. Панюк Т. П. 

5. Про затвердження розкладу вступних випробувань для вступників на здобуття ступеня 
доктора філософії у 2016 році.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 7 завідувач аспірантурою РДГУ доц. Панюк Т. П. 

6. Про перевід та поновлення студентів до Рівненського державного гуманітарного 
університету.  

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

7. 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  Антонюк-Кисіль П.В. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В. – Про результати перевірки Державною інспекції навчальних 
закладів України Рівненського державного гуманітарного університету за напрямом – 
виконання положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з 
питань освіти в частині питань, що стосуються організації та проведення вступної кампанії 2016 
року. Акт перевірки до протоколу додається (Додаток 1).  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Взяти до уваги висновки Державної інспекцієї навчальних закладів України щодо 
перевірки Рівненського державного гуманітарного університету за напрямом – виконання 
положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти в 
частині питань, що стосуються організації та проведення вступної кампанії 2016 року. 

1.2. Затвердити програму ліквідації зауважень, недоліків та пропозицій, внесених 
комісією Державної інспекції навчальних закладів України Рівненського державного 
гуманітарного університету за напрямом – виконання положень Конституції та законів України, 
інших нормативно-правових актів з питань освіти в частині питань, що стосуються організації 
та проведення вступної кампанії 2016 року, сформованому у відповіді на Акт перевірки 
додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог 
законодавства про вищу освіту № 01-13/110—03-06/1 (Додаток 2). 

1.3. Відповідальність за виконання програми ліквідації зауважень, недоліків та 
пропозицій внесених членами Державної інспекції навчальних закладів покласти на 
ст. в. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії; Гайдук Н. Б. – начальника 
відділу інформаційних та мережевих технологій; Мельника М. М. ‒ начальника відділу кадрів; 
доц. Терешко Л. В. – вченого секретаря РДГУ; проф. Петрівського Я. Б. – проректора з 
навчально-виховної роботи. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., заступника голови приймальної комісії – Про затвердження 
Положення про прийом на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету 
для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста у 2016 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити Положення про прийом на навчання до Рівненського державного 
гуманітарного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі молодшого спеціаліста у 
2016 році (Додаток 3). 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Ст.в. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про вилучення з 
наказу про зарахування на навчання за державним замовленням Левчук Анастасії Сергіївни, 
вступника для здобуття ступеня бакалавра за денною формою згідно з заявою вступника 
(Додаток 4). 
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УХВАЛИЛИ: 

3.1 Вилучити з наказу про зарахування на навчання за державним замовленням Левчук 

Анастасії Сергіївни, вступника для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання 
(спеціальність 101 Екологія) згідно з поданою заявою. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Доц. Панюк Т. П., голову відбіркової комісії № 7, завідувача аспірантурою РДГУ – Про 
обсяг державного замовлення у 2016 році на підготовку науково-педагогічних кадрів в РДГУ 
для вступників на здобуття ступеня доктора філософії, завтерджений наказом МОН України від 
25.07.2016 № 878. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Обсяг державного замовлення у 2016 році на підготовку науково-педагогічних кадрів 
в РДГУ для вступників на здобуття ступеня доктора філософії, завтерджений наказом МОН 
України взяти до уваги. 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Доц. Панюк Т. П., голову відбіркової комісії № 7, завідувача аспірантурою РДГУ – Про 
затвердження розкладу вступних випробувань для вступників на здобуття ступеня доктора 
філософії у 2016 році.  

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Затвердити розклад вступних випробувань для вступників на здобуття ступеня 
доктора філософії у 2016 році (Додаток 5).  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про перевід та 
поновлення студентів до Рівненського державного гуманітарного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. у зв’язку з поновленням:  
Вегеру Тараса Ігоровича ‒ на 4-й курс факультету математики та інформатики напряму 

підготовки «Прикладна математика» денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб. 

6.2 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. у зв’язку з переводом:  
Савченко Олександру Олегівну – на 2-й курс факультету документальних комунікацій та 

менеджменту напряму підготовку «Документознавство та інформаційна діяльність» заочної 
форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

Тарадайник Дарію Вікторівну – на 2-й курс психолого-природничого факультету 
напряму підготовки «Психологія» денної форми навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб; 

Рішення прийнято одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Антонюка-Кисіля П.В., 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:  

7.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземним громадянам: 

– Ілхан Юнус Емре (громадянину Туреччини) 
– Арікан Дженгіз (громадянину Туреччини) 
– Kerrigan Kane (громадянину Ізраїля) 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       О. В. Попчук  
 


