
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

28 лютого  2019 р. м. Рівне     № 05 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження Положення про апеляційну комісію. Доповідає: заступник голови 

приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

2. Про затвердження Положення про відбіркову комісію. Доповідає: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

3. Про затвердження Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань при вступі на навчання до РДГУ. Доповідає: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

4. Про затвердження Положення про проведення співбесід з вступниками на навчання 

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

5. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 

ступеня вищої освіти магістра. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

6. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 

ступеня вищої освіти бакалавра зі скороченим та нормативним терміном. Доповідає: 

відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

7. Про затвердження складу апеляційної комісії. Доповідає: голова приймальної комісії  

проф. Постоловський Р.М. 

8. Про затвердження складу комісій для проведення вступних випробувань. Доповідає: 

заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

9. Про пропозиції до МОН щодо графіку проведення творчих конкурсів. Відповідальний 

секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

10. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

  Про затвердження Положення про апеляційну комісію. Доповідач: заступник голови 

приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1 Затвердити Положення про апеляційну комісію. (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

  Про затвердження Положення про відбіркову комісію. Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 
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УХВАЛИЛИ: 

 

2.1 Затвердити Положення про відбіркову комісію (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

  Про затвердження Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань при вступі на навчання до РДГУ. Доповідач: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К. В.  

 

УХВАЛИЛИ: 

 

3.1 Затвердити Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 

випробувань при вступі на навчання до РДГУ (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

  Про затвердження Положення про проведення співбесід з вступниками на 

навчання до РДГУ. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В.  

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити Положення про проведення співбесід з вступниками (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 

ступеня вищої освіти магістра. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1 Затвердити про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня магістра 

(Додаток  5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 

ступеня вищої освіти бакалавра зі скороченим та нормативним терміном. Доповідач: 

відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

   

УХВАЛИЛИ:  

6.1 Затвердити Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня 

бакалавра зі скороченим та нормативним терміном (Додаток  6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

  Про затвердження складу апеляційної комісії. Доповідач: голова приймальної комісії  

проф. Постоловський Р.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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7.1 Затвердити склад апеляційної комісії для забезпечення процедури вирішення 

спірних питань і розгляду апеляцій вступників на навчання для здобуття cтупеня вищої 

освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та на основі раніше здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) або після завершення першого (або другого, 

або третього) курсу навчання  для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра з іншої 

спеціальності, ступеня магістра.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження складу комісій для проведення вступних випробувань. 
Доповідач: заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

8.1 Затвердити склад комісій для проведення вступних випробувань у 2019 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

9. СЛУХАЛИ:  

Про пропозиції до МОН щодо графіку проведення творчих конкурсів. Доповідач:відповідальний 

секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

9.1.  Схвалити графік  проведення творчих конкурсів у Рівненському 

державному гуманітарному університеті у 2019 році. 

9.2. Надіслати до Міністерства освіти і науки графік  проведення творчих 

конкурсів у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2019 році на 

погодження. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 Різне. 

СЛУХАЛИ: 

 Про розподіл ліцензованих обсягів між денною та заочною формами навчання. Доповідач: 

заступник голови приймальної комісії  проф. Павелків Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити розподіл ліцензованих обсягів між денною та заочною формами навчання у 

Рівненському державному гуманітарному університеті у 2019 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 
 


