
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

25 травня  2017 р. м. Рівне     № 06 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження планових засідань приймальної комісії на період вступної 

кампанії. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

2.  Про внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

3. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету іноземним громадянам. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, начальник 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами  Антонюк-Кисіль П.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомила з 
графіком проведення та змістом планових засідань приймальної комісії на період вступної 
кампанії, розроблених у відповідності до встановлених строків прийому заяв та документів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році. Наголосила, що вступна кампанія розпочинається 12 липня і 
відповідно перше засідання приймальної комісії припадає на 14 липня. Останнє засідання 
приймальної комісії під час вступної кампанії заплановано на 18 серпня. Запропонувала 
затвердити планові засідання на період вступної кампанії 2017 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити планові засідання на період вступної кампанії 2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Звернулася із 
пропозицією внести зміни до Правил прийому до РДГУ в 2017 році. Зазначила, що зміни 
складені на підставі аналізу змісту Правил прийому на предмет їх відповідності Умовам прийому 
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на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році та доступності для сприйняття вступниками, 
а також у зв’язку з рішеннями, прийнятими Ліцензійною комісією МОН України (протоколи № 50/1 
від 28.04.2017 р., № 51/1 від 15.05.2017 р.) щодо видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої 
освіти, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня 
вищої освіти) Рівненського державного гуманітарного університету необхідно внести. Зміни до 
Правил прийому до РДГУ в 2017 році, представлені на розгляд та затвердження Вченою Радою 
університету, до протоколу додаються (Додаток 1). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Джеджері К. В.внести зміни 
до Правил прийому після їх затвердження Вченою Радою університету. 

2.2 Заступнику відповідального секретаря доц. Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році 
(на веб-сайті приймальної комісії після їх затвердження Вченою Радою університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

3. СЛУХАЛИ 
 

Доц.  Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 6 – Повідомив, що на розгляд 
приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету надійшли 
документи з проханням видати запрошення на навчання іноземного громадянина Польщі 
Krzysztof Kaminski. 

Зазначив, що на підставі Порядку видачі іноземним громадянам та особам без 
громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також на підставі розгляду 
наданих іноземним громадянином документів (копія паспорта та документи про попередню 
освіту) та за результатами проведеної з вступником співбесіди встановлено, що рівень освіти 
іноземного громадянина Польщі Krzysztof Kaminski дають йому право на навчання в РДГУ та 
йому може бути видане запрошення на навчання щодо встановленого зразка. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземному громадянину Польщі Krzysztof Kaminski 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


