
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

30 вересня 2017 р. м. Рівне     № 26 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К.В. 

 
Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження плану роботи приймальної комісії на вересень-грудень 2017–
2018 н.р. 

Доповідає:відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

2. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на 2017–2018 н.р. 
Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

доц. Левчук І.Б. 
3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2017–2018 н.р. 

Доповідає:відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 
4. Різне. 
4.1. Про дозарахування вступників на навчання до Рівненського державного 

гуманітарного університету на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 
Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

доц. Левчук І.Б. 

4.2. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету іноземним громадянам.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами  Антонюк-Кисіль П.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К.В., відповідального секретаря приймальної комісії – Представила 
для затвердження план роботи приймальної комісії на вересень-грудень 2017–2018 н.р.. 
Ознайомила присутніх зі змістом плану роботи, що відповідає основним напрямам 
діяльності приймальної комісії. План роботи приймальної комісії на вересень-грудень 2017–2018 

н.р. до протоколу додається (Додаток 1).   

ВИСТУПИЛИ: 

 
Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Підтвердив, що 

представлений план роботи приймальної комісії складений у відповідності до основних 
напрямів діяльності приймальної комісії та з урахуванням Положення про приймальну 
комісію. 

Проф. Постоловський Р.М., голова приймальної комісії – Запропонував затвердити 
план роботи приймальної комісії на вересень-грудень 2017–2018 н.р.  
 



2 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1 Затвердити план роботи приймальної комісії на вересень-грудень 2017–2018 н.р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І.Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Представила для затвердження план засідань приймальної комісії на 2017-2018 н. р. 
Ознайомила присутніх зі змістом планових засідань, що відповідає основним напрямам 
діяльності приймальної комісії. План засідань приймальної комісії на 2017-2018 н. р. до 
протоколу додається (Додаток 2).   

ВИСТУПИЛИ: 

 
Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Підтвердив, що 

представлений план засідань приймальної комісії складений у відповідності до основних 
напрямів діяльності приймальної комісії та з урахуванням Положення про приймальну 
комісію. Запропонував затвердити план засідань приймальної комісії на 2017-2018 н. р. 
 
УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити план засідань приймальної комісії на 2017-2018 н. р. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц. Черніговець Т. І., відповідальну за профорієнтаційну роботу в РДГУ – 
Запропонувала для затвердження план профорієнтаційної роботи РДГУ на 2017-2018 н. р., 
що до протоколу додається (Додаток 3). 
 
 
УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити план профорієнтаційної роботи РДГУ на 2017-2018 н. р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.1.  СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І.Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії. – 
Повідомила про наявність вступників, які виконали вимоги до зарахування (подали 
оригінали документів) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб та згідно з п.п. 2-5 
розділу ІV і п. 6 розділу ХІ правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році  можуть бути дозараховані на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб.  

Запропонувала зарахувати на навчання до РДГУ таких вступників: 
 

БАКАЛАВР  



3 

Денна форма навчання 

І курс на основі ПЗСО 

014 Середня освіта (історія) 
1. Онищук Стефанія Ігорівна 
 

035 Філологія (германські мови і літератури (переклад включно)) 
1. Онофрійчук Євген Ігорович 

БАКАЛАВР 

Заочна форма навчання 

І курс на основі ПЗСО 
012 Дошкільна освіта 

1. Федас Людмила Юріївна  
2. Ховайло Віта Вікторівна 
 

026 Сценічне мистецтво 
1. Євчук Олександра Олександрівна  

ІІ курс на основі ОКР молодшого спеціаліста (нормативний термін навчання 3 р.) 

012 Дошкільна освіта 
1. Кубська Ольга Анатоліївна 
2. Головатчик Галина Валеріївна 
 

013 Початкова освіта 
1. Протас Олена Василівна 
 

025 Музичне мистецтво  (оркестрові, духові та ударні інструменти): 
2. Селецький Олександр Петрович 

 

І курс на основі ОКР молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання 3 роки) 

013 Початкова освіта 
1. Тимошкова Марія Іванівна  

МАГІСТР 

Денна форма навчання 

І курс на основі ОКР бакалавра 

014 Середня освіта (фізична культура) 
1. Волошина  Руслана  Ігорівна  

 
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

1. Чуприна Роман Михайлович 
 
032 Історія та археологія 

1. Полюхович  Марія Андріївна  
 
052 Політологія 

1. Ісак Ангеліна Василівна  
МАГІСТР 

Заочна форма навчання 

І курс на основі ПЗСО 

014 Середня освіта (фізична культура) 
1. Бабак Ольга Олександрівна  

 
053 Пихологія 

1. Волосковець  Денис Леонідович  
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УХВАЛИЛИ:  

4.1.1 Зарахувати на навчання до Рівненського державного гуманітарного університету за 
кошти фізичних та юридичних осіб вступників, які виконали вимоги до зарахування. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
4.2. СЛУХАЛИ: 

Доц.  Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 6 – Повідомив про те, що на 
розгляд приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету надійшли 
документи іноземного громадянина Єгипту Дейфід Хішмат Ажаібі Козман з проханням 
видати запрошення на навчання. 

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) та за результатами проведеної з вступником співбесіди встановлено, що рівень освіти 
іноземного громадянина Єгипту Дейфід Хішмат Ажаібі Козман є достатнім для навчання в 
РДГУ та йому може бути видане запрошення на навчання встановленого зразка. 

УХВАЛИЛИ:  

4.2.1. Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському 
державному гуманітарному університеті іноземному громадянину Єгипту Дейфід Хішмат 

Ажаібі Козман. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К.В. Джеджера  


