
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

26 січня  2017 р. м. Рівне     № 01 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 29 членів приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження посадових інструкцій членів приймальної комісії та її 
працівників. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

2. Про затвердження голів екзаменаційних комісій. Доповідає: заступник голови 

приймальної комісії проф. Павелків Р. 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. Доповідає: 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчук І. Б. 

5. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році іноземним громадянам. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, 

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 ознайомлення та затвердження посадових інструкцій працівників приймальної комісії 
(голови приймальної комісії, заступника голови приймальної комісії, відповідального 
ступника  секретаря приймальної комісії, заступника відповідального секретаря приймальної 
комісії, голови відбіркової комісії, технічного секретаря та інші). Посадові інструкції до 
протоколу додаються (Додаток 1). 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити посадові інструкції працівників приймальної комісії та її працівників.  
1.2 Старшому технічному секретарю Огородник С. І. ознайомити працівників 

приймальної комісії з посадовими інструкціями до 10.02.2017 
1.3 Старшому технічному секретарю Огородник С. І. ознайомити технічних 

секретарів та заступників голів відбіркових комісій з посадовими інструкціями до 10.03.2017 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії  –  Оголосив список 
кандидатур, рекомендованих для виконання обовязків голів екзаменаційних комісій. Зазначив, 
що зазначений список оновлений більше ніж на 30% у порівнянні з минулим роком. 
Переважно головами екзаменаційних комісій рекомендовані висококваліфіковані науково-
педагогічні працівники, зокрема декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі, які мають 
наукові ступені та звання і обізнані з методикою проведення випробувань.  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити список голів екзаменаційних комісій на 2017 рік (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

 
Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомила 

присутніх зі змістом Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 
випробувань при вступі на навчання до РДГУ та запропонувала затвердити його. Зазначила, 
що Положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до вищого навчального 
закладу України у 2017 р., правил прийому до РДГУ у 2017 році та Положення про 
приймальну комісію РДГУ. Повний текст Положення до протоколу додається (Додаток  3). 
 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити Положення про комісії для проведення конкурсних вступних 
випробувань при вступі на навчання до РДГУ. 

3.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Джеджері К. В. забезпечити 
розміщення Положення про комісії для проведення конкурсних вступних випробувань при 
вступі на навчання до РДГУ на сайті приймальної комісії до 30.01.2017 р.  

3.3 Заступнику відповідального секретаря ст. викл. Веремчук О. В.ознайомити голів та 
членів комісій для проведення конкурсних випробувань з Положенням до 10.03.2017 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Ознайомила присутніх зі змістом Положення про проведення співбесід з вступниками та 
запропонувала затвердити його.  

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Затвердити Положення про проведення співбесід з вступниками (Додаток 4). 
 
4.2 Заступнику відповідального секретаря доц. Левчук І. Б. забезпечити розміщення 

Положення про проведення співбесід з вступниками на сайті приймальної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ: 
Доц. Антонюка-Кисіля П.В., голову відбіркової комісії № 4, начальника центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами  – Повідомив, що на розгляд 
приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету надійшли 
документи з проханням видати запрошення на навчання іноземного громадянина Лівії Alla 

Aiad Ragb Halila. 

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 Alla Aiad Ragb Halila. 

дають йому право на навчання в РДГУ. 
 

УХВАЛИЛИ:  

5.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземному громадянину Лівії Alla Aiad Ragb Halila. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 
 
 
Відповідальний секретар       
приймальної комісії       К. В. Джеджера 

 


