
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

27 грудня  2018 р. м. Рівне     № 52 

 

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 Правила прийому до Рівненького державного гуманітарного університету 

у 2019 році. Доповідає: проф. Павелків Р.В., заступник голови приймальної комісії. 

2. Про Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного 

університету. Доповідає: ст.в. Левчук В.В., заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії. 

3. Про затвердження складу приймальної комісії Рівненського державного 

гуманітарного університету у 2019 році. Доповідає: проф. Постоловський Р.М., голова 

приймальної комісії. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про Правила прийому до Рівненького державного гуманітарного університету 

у 2019 році. Доповідач: проф. Павелків Р.В., заступник голови приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Перелік конкурсних предметів, визначений Умовами прийому для вступу на 

основі повної загальної середньої освіти у частині стосовно спеціальностей Рівненського 

державного гуманітарного університету, оприлюднити на веб-сайті університету. 

1.2. Проект правил прийому до Рівненького державного гуманітарного 

університету у 2019 році схвалити і представити для розгляду і затвердження на 

засідання Вченої ради для їх затвердження після їх узгодження з Умовами прийому 

після їх державної реєстрації. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 



2 

Про Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного 

університету. Доповідач: ст.в. Левчук В.В., заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Положення про Приймальну комісію Рівненького державного гуманітарного 

університету схвалити і представити для розгляду і затвердження на засідання вченої 

ради університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу приймальної комісії Рівненського державного 

гуманітарного університету у 2019 році. Доповідач: проф. Постоловський Р.М., голова 

приймальної комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Сверлюк Я. В., директор інституту мистецтв – запропонував підтримати 

викладену пропозицію і затвердити запропонований склад приймальної комісії. 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити склад приймальної комісії на 2019 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар      К. В. Джеджера 
 


