
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

22 лютого  2018 р. м. Рівне     № 02 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 29 членів приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження Положення про апеляційну комісію. Доповідає: заступник голови 

приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

2. Про затвердження Положення про відбіркову комісію. Доповідає: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

3. Про затвердження Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 
випробувань при вступі на навчання до РДГУ. Доповідає: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

4. Про затвердження Положення про підготовку екзаменаційних матеріалів для 
проведення вступних випробувань в РДГУ. Доповідає: відповідальний секретар приймальної 

комісії доц. Джеджера К. В. 

5. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 
ступеня магістра. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера 

К. В. 

6. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 
ступеня бакалавра зі скороченим та нормативним терміном. Доповідає: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

7. Про затвердження складу апеляційної комісії. Доповідає: голова приймальної комісії  

проф. Постоловський Р.М. 

8. Про затвердження складу відбіркових комісій. Доповідає: заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії ст.в. Левчук В.В. 

9. Про затвердження складу комісій для проведення вступних випробувань. Доповідає: 

заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

10. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про апеляційну комісію.  

Доповідач: заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про апеляційну комісію. (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про відбіркову комісію.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

   

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про відбіркову комісію (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про комісії для проведення конкурсних 

вступних випробувань при вступі на навчання до РДГУ.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В.  
 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань при вступі на навчання до РДГУ (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
4. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про підготовку екзаменаційних матеріалів 

для проведення вступних випробувань в РДГУ.  
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

 
УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про проведення співбесід з вступниками  

(Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
5. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для 

здобуття ступеня магістра.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

УХВАЛИЛИ: затвердити про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня 

магістра (Додаток  5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для 

здобуття ступеня бакалавра зі скороченим та нормативним терміном.  
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 

ступеня бакалавра зі скороченим та нормативним терміном (Додаток  6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: про затвердження складу апеляційної комісії.  
Доповідач: голова приймальної комісії  проф. Постоловський Р.М. 

   
УХВАЛИЛИ: затвердити склад апеляційної комісії для забезпечення процедури 

вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на навчання для здобуття 

cтупеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі раніше 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) або після завершення першого (або 



3 

другого, або третього) курсу навчання  для здобуття ступеня бакалавра з іншої 

спеціальності, ступеня магістра.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 
8. СЛУХАЛИ: про затвердження складу відбіркових комісій.  
Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук В.В. 

УХВАЛИЛИ: затвердити склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових 

комісій для організації прийому заяв та документів вступників у 2018 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: про затвердження складу комісій для проведення вступних випробувань. 
Доповідач: заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

УХВАЛИЛИ: затвердити склад комісій для проведення вступних випробувань у 2018 

році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
10. СЛУХАЛИ: про затвердження Положення про прийом на навчання, проведення 

співбесід (вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та 

осіб без громадянства у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2018 

році. 

Доповідач: Доц. Антонюка-Кисіля П.В., голову відбіркової комісії № 4, начальник центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами 

УХВАЛИЛИ: схвалити Положення про прийом на навчання, проведення співбесід 

(вступних випробувань) та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без 

громадянства у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2018 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
   

 
Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 
 

 

 


