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І. Загальна частина 

1. Комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до Рівненського 

державного гуманітарного університету (далі – Університет) є структурними підрозділами 

приймальної комісії Університету (далі – Приймальна комісія), які утворюються відповідно до 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умови), 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року № 1456/32908, Положення 

про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного університету, правил 

прийому до Рівненського державного гуманітарного університету (далі – Правила прийому), 

затверджених 31 січня 2019 року (протокол засідання вченої ради № 01 від 31 січня 2019 р.). 

Комісії для проведення вступних випробувань утворюються:  

комісії для проведення співбесід – для проведення співбесід зі вступниками на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у випадках, передбачених 

Умовами та Правилами прийому; 

предметні екзаменаційні комісії – для проведення:  

вступних іспитів з конкурсних предметів та творчих конкурсів при вступі на навчання для 

здобуття  ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у випадках, передбачених 

Умовами та Правилами прийому;  

предметні комісії – для проведення вступних випробувань при вступі до аспірантури; 

фахові атестаційні комісії – для проведення фахових випробувань, додаткових фахових 

випробувань (фахових співбесід), вступного іспиту з іноземної мови при вступі на навчання для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, магістра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти. 

2. Комісії для проведення вступних випробувань працюють на засадах демократичності, 

прозорості, відкритості та відповідно до законодавства України, Умов, Правил прийому, Статуту 

Університету та Положення про Приймальну комісію Університету. 

3. Склад комісій для проведення вступних випробувань затверджується наказом ректора 

Університету, який є головою Приймальної комісії. Наказ про затвердження складу комісій для 

проведення вступних випробувань підписується ректором не пізніше01 березня 2019 року.  

До складу комісій для проведення вступних випробувань можуть входити (за згодою) 

працівники інших закладів освіти, науково-дослідних установ. 

Склад комісій для проведення вступних випробувань щороку поновлюється не менше як 

на третину.  

До складу комісій для проведення вступних випробувань не можуть входити особи, діти 

яких вступають до Університету, у рік їх вступу. 

4. Строк дії повноважень комісій для проведення вступних випробувань складає 1 

календарний рік.   

 

ІІ. Основні завдання та обов’язки комісій для проведення вступних випробувань 

1. Комісії для проведення вступних випробувань здійснюють підготовку екзаменаційних 

матеріалів, проводять консультації та вступні випробування під час прийому на навчання до 

Університету для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, а також на навчання до 

аспірантури. 

2. Голови комісій для проведення вступних випробувань щороку розробляють 

екзаменаційні матеріали (програми вступних випробувань, що проводяться Університетом, 

екзаменаційні білети, тести), визначають критерії оцінювання результатів вступних випробувань.  
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До розроблення програм вступних випробувань та критеріїв оцінювання результатів вступних 

випробувань можуть залучатись інші члени комісій з проведення вступних випробувань. 

Програми вступних випробувань та критерії оцінювання вступних випробувань подаються 

до розгляду: 

до вступних іспитів з конкурсних предметів – на засіданні вченої ради факультету, на 

якому працюють голова та члени предметної комісії, котрі підготували зазначені екзаменаційні 

матеріали; 

до творчих конкурсів – на засіданні вченої ради факультету, який забезпечує навчання за 

спеціальностями, вступ на навчання за якими передбачає проходження творчого конкурсу; 

до фахових та додаткових вступних випробувань – на засіданні вченої ради факультету, 

який забезпечує навчання за спеціальностями, вступ на які передбачає проходження відповідних 

випробувань; 

до вступного іспиту з іноземної мови при вступі до магістратури та аспірантури – на 

засіданні вченої ради факультету іноземної філології; 

до вступного іспиту зі спеціальності при вступі до аспірантури – на засіданні вченої ради 

Університету. 

3. Голови комісій з проведення вступних випробувань після розгляду та схвалення програм 

вступних випробувань та критеріїв результатів вступних випробувань складають екзаменаційні 

білети або тести (відповідно до затвердженої у Правилах прийому форми проведення вступного 

випробування) та подають комплект екзаменаційних матеріалів голові Приймальної комісії для 

затвердження. 

4. Голови комісій з проведення вступних випробувань після затвердження комплектів 

екзаменаційних матеріалів головою Приймальної комісії подають паперовий варіант програм 

вступних випробувань з критеріями їх оцінювання відповідальному секретарю Приймальної 

комісії, а електронний варіант – розміщують на веб-сайті Університету. 

Комплекти екзаменаційних білетів та тестів зберігає голова (заступник голови) 

Приймальної комісії як документи суворої звітності. 

 

ІІІ. Організація та проведення вступних випробувань 

1. Вступні випробування та консультації до них проводяться згідно з розкладом, 

затвердженим головою Приймальної комісії і оприлюдненим на веб-сайті Університету та на 

інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дня до початку прийому заяв та 

документів. 

2. За проведення вступних випробувань та консультацій до них та за дотримання правил 

проведення вступних випробувань, викладеного у Правилах прийому та Порядку проведення 

вступних випробувань в Університеті, затверджених на засіданні вченої ради Університету, 

відповідають голови комісій з проведення вступних випробувань. 

Вступне випробування з кожним вступником проводять не менше двох екзаменаторів. 

3. Форми вступних випробувань в Університеті затверджуються у Правилах прийому.  

4. Зміст вступних випробувань визначається у програмах вступних випробувань, які 

складаються:  

для проведення вступних іспитів з конкурсних предметів для вступників на основі повної 

загальної освіти – відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році; 

для проведення вступних іспитів з іноземної (англійської, німецької, французької) мови для 

вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра – відповідно до програм 

єдиного вступного іспиту з іноземної (англійської, німецької, французької) мови в 2019 році; 

для проведення вступних іспитів з іноземної (англійської, німецької, французької) мови для 

вступників на навчання до аспірантури – в обсязі, який відповідає рівню не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня 
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для проведення фахових випробувань для вступників на основі раніше здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) – відповідно до програм підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для участі в конкурсі для здобуття ступеня 

бакалавра) та до програм підготовки фахівців ступеня бакалавра (для участі в конкурсі на здобуття 

ступеня магістра) зі споріднених спеціальностей; 

для проведення вступних випробувань до аспірантури – відповідно до програм підготовки 

фахівців ступеня магістра зі споріднених спеціальностей. 

На вступному випробуванні не дозволяється ставити вступникам питання, які виходять за 

межі складених програм.  

 

ІV. Відповідальність комісій для проведення вступних випробувань 

1. Комісії для проведення вступних випробувань несуть відповідальність за: 

вчасне і відповідне вимогам Умов, Правил прийому та цього Положення розроблення 

екзаменаційних матеріалів; 

нерозголошення змісту екзаменаційних білетів як документів суворої звітності; 

якісне, змістовне і відповідне розкладу проведення консультацій; 

проведення вступних випробувань згідно з розкладом та в межах програм вступних 

випробувань, затверджених головою Приймальної комісії; 

об’єктивне та відповідне встановленим у програмах вступних випробувань критеріям 

оцінювання відповідей вступників; 

повідомлення екзаменаційних оцінок кожному вступникові; 

оформлення та вчасне подання відомостей з результатами вступних випробувань до 

Приймальної комісії; 

дотримання правил організації та проведення вступних випробувань, визначених чинними 

Умовами прийому, Положенням про приймальну комісію, Правилами прийому, Порядком 

проведення вступних випробувань при вступі на навчання до університету та цим Положенням.  

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                          доц. К. В. Джеджера 

 

 


