
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

19 червня  2017 р. м. Рівне     № 07 
 
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 внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету в 2017. Доповідає: відповідальний сектетар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

 

СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Звернулася із 
пропозицією внести до порядку денного та розглянути на засіданні позачергової Вченої 
ради 19.06.2017 р. питання про внесення змін до Правил прийому до Рівненського 
державного гуманітарного університету в 2017 на підставі наказу Міністерства освіти і науки 
України від 24 квітня 2017 року № 637 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і 
науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
22 травня 2017 року № 646/30514. зміни до Правил прийому до РДГУ в 2017 році. Зміни 
стосуються всіх розділів Правил прийому, а також Порядку подання та розгляду заяв в 
електронній формі на участь у конкурсному відборі до РДГУ (Додаток 8 до Правил прийому).  

Враховуючи зміни до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
1 лютого 2017 року № 53 та Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році, затверджених наказом МОН України від 24.04.2017 № 637, та листа МОН 
України від 24.02.2017 № 1/9-106  необхідно внести зміни у додатках 1, 3, 4, 5 до Правил 
прийому:  замінити назву спеціальності «122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології» на 
«122 Комп’ютерні науки». 

Окрім того, на підставі рішень, прийнятими Ліцензійною комісією МОН України 
(протокол № 54/1 від 01.06.2017) 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 у Додатках 
1 та 4 до Правил прийому (Таблиця 1, Таблиця 4), доповнивши їх пунктами, в яких висвітлено 
започаткування нових спеціальностей: 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство; 023 
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. 

Зміни до Правил прийому до РДГУ в 2017 році, представлені на розгляд та 
затвердження Вченою Радою університету і до протоколу додаються (Додаток 1). 
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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 та «Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 24 квітня 
2017 року № 637 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 
жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року 
№ 646/30514». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


