
П Р О Т О К О Л  № 03 
засідання приймальної комісії 

Рівненського державного гуманітарного університету 
від 31 березня 2016 року 

 
 

Присутні: 29 членів приймальної комісії. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про затвердження програм вступних випробувань. Доповідає 

проф. Павелків Р.В.,  заступник голови приймальної комісії  

2. Про підготовку екзаменаційних матеріалів. Доповідає проф. Павелків Р. В., 

заступник голови приймальної комісії. 

3. Про затвердження Положення про прийом на навчання до Рівненського 

державного гуманітарного університету для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра. Доповідає доц. 

Джеджера К. В., заступник голови приймальної комісії. 

4. Про внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного 

гуманітарного університету у 2016 році. Доповідає ст. викл. Попчук О. В., 

відповідальний секретар приймальної комісії. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Проф. Павелківа Р.В.,  заступника голови приймальної комісії – Про 
затвердження програм вступних випробувань.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Затвердити програми фахових випробувань для вступників на навчання 
для здобуття ОКР магістра, спеціаліста, бакалавра (на основі ОКР молодшого 
спеціаліста) та програми вступних іспитів з предметів (англійська, намецька, 
французька, російська), біологія, географія, історія України, математика, фізика, 
хімія) та співбесід з предметів (англійська, намецька, французька, російська), 
біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія), творчих конкурсів 
за спеціальностями 014 Середня освіта (Музичне мистецтво); 014 Середня освіта 
(Фізичне виховання); 017 Фізична культура і спорт; 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація;  024 Хореографія; 025 Музичне мистецтво; 
026 Сценічне мистецтво; 227 Фізична реабілітація, додаткових випробувань з 
української мови та літератури, історії зарубіжної літератури, ділової української 
мови для вступників на основі інших спеціальностей. 

1.2. Заступникам відповідального секретаря доц. Левчук І.Б., ст. в. 
Лазарчук В.В. забезпечити розміщення програм вступних випробувань на сайті 
приймальної комісії до 10.04.2016 р.. 

1.3.  Начальнику редакційно-видавничого відділу Третяк О.Ю. 
забезпечити друк складених програм в брошурованому виді у двох примірниках 
до 01.07.2016 р. 
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1.4.  Екзаменаційним комісіям (предметним, фаховим атестаційним, з 
проведення співбесід) керуватися під час проведення вступних випробувань 
складеними програмами. 

 Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії – Про 
підготовку екзаменаційних матеріалів.  
 

УХВАЛИЛИ:  

2.1.   Затвердити екзаменаційні білети до вступних випробувань.  
2.2. Голові приймальної комісії забезпечити зберігання екзаменаційних 

білетів як документи суворої звітності. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Доц. Джеджеру К. В., заступника голови приймальної комісії – Про 
затвердження Положення про прийом на навчання до Рівненського державного 
гуманітарного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста та ступеня магістра. 
 
УХВАЛИЛИ:  

3.1.   Затвердити Положення про прийом на навчання до Рівненського 
державного гуманітарного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліста та ступеня магістра.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Ст. викл. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – 
Про внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Пропозиції щодо змін до Правил прийому до РДГУ у 2016 році схвалити 
та подати для затвердження на засіданні Вченої ради  
 
 
Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 
 
Відповідальний секретар      О. В. Попчук  
 


