
 



І. Загальні положення 

1.1 Відповідно до Розділу Х Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2016 році (наказ МОН України від 15.10.2015 р. 

№ 1085) (далі – Умови прийому) та Розділу ІХ Правил прийому до 

Рівненського державного гуманітарного університету в 2016 році (далі – 

Правил прийому) за результатами співбесіди зараховуються до Університету 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; 

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 

євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 

квітня 2014 року; 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

1.2 Співбесідою вважається перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за 

результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення 

вступника до рейтингового списку. Співбесіда проводиться з предметів, які 

входять до переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями (див. розділ VI 

Правил прийому та Додаток 5 до Правил прийому). Не зараховані за 

наслідками співбесіди особи можуть приймати участь у конкурсі (вступних 

випробуваннях) на умовах Правил прийому РДГУ у 2014 р. 

1.3. Для організації вступних випробувань у формі співбесіди 

створюються комісії для проведення співбесід. Допускається включати до 

складу цих комісій викладачів інших навчальних закладів і працівників 

науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх 

основної роботи. 

1.4 Повноваження комісій для проведення співбесід визначаються 

відповідно до Положення про Приймальну комісію РДГУ. Термін повноважень 

комісії для проведення співбесід становить один рік. 

1.5 Наказ про затвердження складу комісій для проведення співбесід 

повинен бути виданим не пізніше 1 березня. Склад комісій для проведення 

співбесід щорічно поновлюється не менш як на третину. 

 

ІІ Організація та проведення вступних випробувань 

2.1 Голови комісій з проведення співбесід щорічно складають і подають 

на затвердження голові Приймальної комісії.  



 


