
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

28 грудня  2017 р. м. Рівне     № 29 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 
приймальної комісії 

 – Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К.В. 

 
Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про Правила прийому до Рівненького державного гуманітарного університету 
у 2018 році. Доповідає: проф. Павелків Р.В., заступник голови приймальної комісії 

2. Про Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного 
університету. Доповідає: доц. Левчук І.Б., заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії. 

3. Про затвердження складу приймальної комісії Рівненського державного 
гуманітарного університету у 2018 році. Доповідає: проф. Павелків Р.В., голова приймальної 

комісії. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р.В., заступника голови приймальної комісії – Представив Правила 
прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 2018 році, розроблені 
приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 
року № 1397/31265. Зазначив, що проект Правил прийому був надісланий для ознайомлення 
упродовж місяця на електронні адреси структурних підрозділів РДГУ. Остаточний варіант 
Правил прийому, що до протоколу додається (Додаток 1), буде представлено заступником 
голови приймальної комісії для затвердження сьогодні на черговому засіданні Вченої ради 
університету. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1  Правила прийому до Рівненького державного гуманітарного університету 
у 2018 році схвалити і представити для розгляду і затвердження на засідання Вченої ради 
для їх затвердження. 
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Левчук І.Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомила, 
що Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного університету 
розроблено у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального 
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року 
№ 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за 
№ 1353/27798. 

 Відповідно до зазначеного документа склад Приймальної комісії затверджується 
ректором Університету, який є головою комісії. До складу Приймальної комісії входять: 
заступники голови Приймальної комісії; відповідальний секретар Приймальної комісії; 
уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв; 
заступники відповідального секретаря Приймальної комісії; члени Приймальної комісії 
(директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів); представники 
органів студентського самоврядування та профспілкових організацій. Наказ про затвердження 
складу Приймальної комісії видається ректором Університету до початку календарного року.  

Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх 
функцій відповідно до наказу ректора Університету утворюються такі підрозділи Приймальної 
комісії: предметні екзаменаційні комісії; комісії для проведення співбесід; фахові атестаційні 
комісії; предметні комісії; апеляційні комісії; відбіркові комісії. Наказ про затвердження 
складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, предметних, апеляційної та 
відбіркових комісій видає ректор Університету не пізніше 01 березня.  

Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно 
з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину. Одна й та сама особа 
може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, 
предметних, відбіркових комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти 
яких вступають до Університету у поточному році. 

Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії, організацію роботи Приймальної 
комісії, організацію та проведення вступних випробувань, процедуру зарахування вступників 
детально описано в розділах ІІ-V Положення про приймальну комісію РДГУ, що додається до 
протоколу (Додаток 2). 

Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України «Про вищу освіту» Положення 
про Приймальну комісію затверджується Вченою радою університету. Отже, запропонований 
проект Положення буде представлено сьогодні на черговому засіданні Вченої ради 
університету заступником голови приймальної комісії для його затвердження. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 2.1 Положення про Приймальну комісію Рівненького державного гуманітарного 
університету схвалити і представити для розгляду і затвердження на засідання Вченої ради 
для його затвердження. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії – Ознайомив присутніх із 
запропонованим складом приймальної комісії з урахуванням того, що згідно з Положенням 
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про приймальну комісію, її склад (за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими 
обов’язками) щороку поновлюється не менш як на третину. Заступником голови приймальної 
комісії запропоновано: Павелківа Романа Володимировича, першого проректора, професора; 
відповідальним секретарем приймальної комісії – Джеджеру Клавдію Віталіївну, доцента 
кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної), заступником відповідального 
секретаря – Левчука Василя Васильовича, старшого викладача кафедри фізики; 
уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв 
– Левчук Ірину Богданівну, доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки та управління 
освітою. 

Головами відбіркових комісій №1, № 2 та № 3 запропонував відповідно Сінчук Алесю 
Михайлівну, ст. в. кафедри інформатики та прикладної математики; Григорчука Ігоря 
Станіславовича, завідувача кафедри пісенно-хорової практики та постановки голосу,;Тимощука 
Олександра Станіславовича, доцент кафедри загально технічних дисциплін, технологій та цивільної 
безпеки. 

Запропонував затвердити склад приймальної комісії на 2018 рік, що до протоколу 
додається (Додаток 3). 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної комісії – підтримала 
пропозицію затвердити запропонований склад приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити склад приймальної комісії на 2018 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Р. В. Павелків 

 

 

Відповідальний секретар       К.В. Джеджера 
 


