
ПРОТОКОЛ  № 02 

засідання приймальної комісії 

Рівненського державного гуманітарного університету 

від 25 лютого 2016 року 

 

Присутні: 25 членів приймальної комісії  

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження голів предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій та комісій з проведення співбесід. Доповідає: заступник 

голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

2. Про затвердження складу апеляційної комісії. Доповідає: заступник 

голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

3. Про затвердження Положення про апеляційну комісію Рівненського 

державного гуманітарного університету. Доповідає: відповідальний секретар 

приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

4. Про затвердження складу відбіркових комісій. Доповідає: заступник 

голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

5. Про затвердження Положення про відбіркову комісію.  Доповідає: 

відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

6. Про затвердження Положення про проведення співбесід із 

вступниками до РДГУ.  Доповідає: відповідальний секретар приймальної 

комісії ст. в. Попчук О. В. 

7. Про зміст додаткових випробувань для вступників на основі інших 

спеціальностей. Доповідає проф. Сілков В. В., декан педагогічного факультету. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження голів предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій та комісій з проведення співбесід.  

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1 Затвердити склад голів предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних комісій та комісій зі співбесід. 

 

Рішення прийнято одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу апеляційної комісії.  

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 



УХВАЛИЛИ:  

2.1 Затвердити склад апеляційної комісії для забезпечення процедури 

вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на навчання до РДГУ 

у 2016 році. 

2.2 Призначити головою апеляційної комісії Пелеха Ю. В., професора, 

проректора з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про апеляційну комісію 

Рівненського державного гуманітарного університету.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити Положення про апеляційну комісію РДГУ та погодити 

його з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. 

3.2  Розмістити Положення про апеляційну комісію на інформаційному 

стенді та на офіційному сайті приймальної комісії РДГУ.  

3.3 Голові апеляційної комісії проф. Пелеху Ю. В. ознайомити членів цієї 

комісії з Положенням про апеляційну комісію РДГУ до початку вступної 

кампанії 2016 року. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження складу відбіркових комісій.  

Доповідає: заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Затвердити склад відбіркових комісій (технічних секретарів, 

заступників голів відбіркових комісій), а також відділів з інформаційно-

консультаційної та статистичної роботи, ведення документації, програмно-

технічного забезпечення, мобільного забезпечення, розгляду електронних заяв 

та технічного обслуговування комп’ютерної техніки, юридичного відділу для 

організації прийому заяв та документів вступників у 2016 році. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про відбіркову комісію.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 



УХВАЛИЛИ: 

5.1 Затвердити Положення про відбіркову комісію. 

5.2 Розмістити Положення про відбіркову комісію на офіційному сайті 

приймальної комісії РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про проведення співбесід із 

вступниками до РДГУ.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1.  Затвердити Положення про проведення співбесіди з вступниками та 

розмістити його на сайті приймальної комісії РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно 

 

7. СЛУХАЛИ: Про зміст додаткових випробувань для вступників на основі 

інших спеціальностей.  

Доповідає проф. Сілков В. В., декан педагогічного факультету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Визначити додатковими випробуваннями для вступників на основі інших 

спеціальностей: 

- українську мову та літературу – для вступників на основі ОКР 

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (окрім 

вступників на навчання ддля здобуття спеціальності «Філологія 

(українська мова та література)»);  

- історію зарубіжної літератури – для вступників на основі ОКР 

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на навчання 

для здобуття спеціальності «Філологія (українська мова та 

література)»; 

- ділову українську мову – для вступників на навчання для здобуття 

ОКР спеціаліста та освітнього ступеня магістра зі всіх спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка в РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно 

 

Голова приймальної комісії    проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар        О. В. Попчук 


