
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

06 вересня  2016 р. м. Рівне     № 23 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Веремчук  О. В. 

 
Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про допуск до складання вступних випробувань вступників, які подали заяви та 
необхідні документи для здобуття другої вищої освіти (додатковий набір). 

Доповідає: голова відбіркової клмісії № 5 проф. Новоселцький М. Ю.   

2. Про результати складання вступної співбесіди громадянина Азербайджанської 
республіки для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта 
(комп’ютерні технології) на заочній формі навчання. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник центру міжнародних відносин та роботи з 

іноземними студентами  Антонюк-Кисіль П.В. 

3. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник центру міжнародних відносин та роботи з 

іноземними студентами  Антонюк-Кисіль П.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Проф. Новоселецького М. Ю., голову відбіркової комісії № 5 – Повідомив про кількість 
вступників, які подали заяви та необхідні документи (додатковий набір) для здобуття другої 
вищої освіти, та просив допустити їх складання вступних випробувань. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Підтримав пропозицію 
щодо допуску вступників до складання вступних випробувань для здобуття другої вищої 
освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до складання вступних випробувань  вступників, які подали заяви та 
необхідні документи (додатковий набір) для здобуття другої вищої освіти. Список вступників 
додається (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Доц.  Антонюка-Кисіля П.В., голову відбіркової комісії № 6 – Проінформував про успішне 
складання вступної співбесіди громадянином Азербайджанської республіки Джафарлі Рашада 

Расім оглу та запропонував рекомендувати його до зарахування на навчання у Рівненському 
державному гуманітарному університеті для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 015 
Професійна освіта (комп’ютерні технології) на заочній формі навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

Проф. Пелех Ю. В., заступник голови приймальної комісії – Підтримав пропозицію щодо 
рекомендації до зарахування на навчання у Рівненському державному гуманітарному 
університеті для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 015 Професійна освіта 
(комп’ютерні технології) на заочній формі навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
громадянином Азербайджанської республіки Джафарлі Рашада Расім оглу за результатами 
спібесіди. 

Ст. викл. Веремчук О. В., відповідальний секретар приймальної комісії – Зазначила, що 
згідно з Правилами прийому до РДГУ у 2016 році зарахування іноземних громадян встановлено 
31 жовтня 2016 року, відповідно формування наказу про зарахування Джафарлі Рашада Расім 

оглу на навчання запропонувала у зазначений термін. 
 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Рекомендувати Джафарлі Рашада Расім оглу до зарахування на навчання на 1-й 
курс за спеціальністю 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології) на заочній формі 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб як такого, що успішно склав співбесіду. 

2.2 Зарахування здійснити у встановлений Правилами прийому до Рівненського 
державного гуманітарного університету у 2016 році термін (31 жовтня 2016 року). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц.  Антонюка-Кисіля П.В., голову відбіркової комісії № 6 – Повідомив, що на розгляд 
приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету надійшли документи 
з проханням видати запрошення на навчання іноземного громадянина Лівії Алтаєш Абдулкарім 

Мохамед Алі. 

Зазначив, що на підставі Порядку видачі іноземним громадянам та особам без 
громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також на підставі розгляду 
наданих іноземним громадянином документів (копія паспорта та документи про попередню 
освіту) встановлено, що рівень освіти іноземного громадянина Лівії Алтаєш Абдулкарім 

Мохамед Алі дають йому право на навчання в РДГУ.  
 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Пелех Ю. В., заступник голови приймальної комісії – Зазначив, що результати 
проведеної з вступником співбесіди засвідчили вмотивованість зазначеного іноземного 
громадянина щодо навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті. 
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Документи громадянина Лівії Алтаєш Абдулкарім Мохамед Алі відповідають умовам прийому 
на навчання до РДГУ і йому може бути видане запрошення встановленого зразка на навчання. 
 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземному громадянину Лівії Алтаєш Абдулкарім Мохамед Алі. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       О. В. Веремчук 
 


