
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

23 лютого  2017 р. м. Рівне     № 02 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

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

коміфсії проф. Постоловський Р. М. 

2. Про затвердження Положення про апеляційну комісію. Доповідає: заступник 

голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

3. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 
ступеня магістра у 2017 році. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

4. Про затвердження Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття 
ступеня бакалавра у 2017 році (скорочений та нормативний термін навчання). Доповідає: 

заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

5. Про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних 
комісій та комісій для проведення співбесід із вступниками. Доповідає: заступник голови 

приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

6.  Про затвердження Положення про комісії для проведення вступних випробувань при 
вступі на навчання до РДГУ. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії доц. Левчук І. Б. 

7. Про затвердження складу технічних секретарів, заступників голів відбіркових 
комісій для організації прийому заяв та документів вступників у 2017 році. Доповідає: 

відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

8. Про затвердження Положення про відбіркову комісію. Доповідає: заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Веремчук О. В. 

9. Про внесення змін до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Проф. Постоловського Р. М., голову приймальної комісії – З метою забезпечення 
процедури вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників під час вступної кампанії 
в РДГУ 2017 року відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
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України (Наказ МОН України № 1236 від 13.10.2016 р.), згідно з Положенням про приймальну 
комісію РДГУ, затвердженого 29.12.2016 р., Правил прийому до РДГУ у 2017 році, 
затверджених 29.12.2016 р., запропонував створити апеляційну комісію Рівненського 
державного гуманітарного університету: 

- для розгляду апеляцій вступників на навчання для здобуття cтупеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти, сформовану з числа кращих учителів системи загальної 
середньої освіти, провідних спеціалістів з мистецьких спеціальностей регіону згідно з 
рекомендаціями Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (лист 
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації № 01-08/57 від 
26.01.2017), досвідчених викладачів Рівненського державного гуманітарного університету; 

- для розгляду апеляцій від вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) або після завершення 
першого (або другого, або третього) курсу навчання  для здобуття ступеня бакалавра з іншої 
спеціальності, ступеня магістра з числа викладачів вищих навчальних закладів, провідних 
спеціалістів регіону та провідних спеціалістів у галузі культури і мистецтв, досвідчених 
викладачів Рівненського державного гуманітарного університету. 

Список кандидатур до складу апеляційної комісії до протоколу додається (Додаток 1). 
 
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити склад апеляційної комісії для забезпечення процедури вирішення 
спірних питань і розгляду апеляцій вступників на навчання для здобуття cтупеня 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 бакалавра з іншої спеціальності, ступеня магістра.  

1.2 Призначити головою апеляційної комісії проф. Пелеха Ю. В., проректора з науково-
педагогічної та навчально-методичної роботи Рівненського державного гуманітарного 
університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії – Представив для 
ознайомлення Положення про апеляційну комісію РДГУ, розроблене на основі Умов прийому 
на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року № 1515/29645, Правил прийому до 
Рівненського державного гуманітарного університету в 2017 році, затверджених Вченою 
радою Університету 29.12.2017 року, Положення про приймальну комісію Рівненського 
державного гуманітарного університету, затвердженого 29.12.2017 року, Статуту Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

Зазначив, що Положенням обумовлено основні функції апеляційної комісії, а також 
питання щодо відповідальності її членів, організації діяльності апеляційної комісії, порядку 
подання і розгляду апеляційних заяв. До Положення про апеляційну комісію РДГУ у 2017 році 
внесено зміни, які стосуються формування докладнішої характеристики процедури порядку 
подання і розгляду апеляційних заяв.  

Наголосив, що члени апеляційної комісії призначаються: 
– з числа провідних вчителів системи загальної середньої освіти регіону, провідних 

фахівців у галузі мистецтва, науково-педагогічних працівників Університету, які не є членами 
предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід Університету – при 
прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти; 
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– з числа провідних науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, 
наукових установ України, провідних фахівців у галузі культури і мистецтва, які не є членами 
фахових атестаційних комісій Університету – при прийомі на навчання на основі раніше 
здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступеня 
бакалавра, магістра. 

До складу Апеляційної комісії увійшли особи, діти яких не вступатимуть до 
Університету у поточному році. 

Положення про апеляційну комісію Рівненського державного гуманітарного 
університету до протоколу додається (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити Положення про апеляційну комісію РДГУ та погодити його з 
управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. 

2.2 Заступнику відповідального секретаря ст. в. Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Положення про апеляційну комісію на інформаційному стенді та на офіційному сайті 
приймальної комісії РДГУ для ознайомлення.  

2.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії Рівненського державного 
гуманітарного університету доц. Джеджері К. В. до початку вступних випробувань довести до 
відома вступників через засоби інформації порядок надання і розгляду апеляцій. 

2.4 Голові апеляційної комісії проф. Пелеху Ю. В. забезпечити ознайомлення членів 
цієї комісії зі змістом даного Положення до початку вступної кампанії 2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

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

присутніх зі змістом Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня 
магістра у 2017 році. Зазначила, що для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які 
здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за спорідненою 
спеціальністю, а також особи, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 
бакалавра, спеціаліста, магістра або здобувають ступінь магістра не менше одного року та 
виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Для здобуття ступеня магістра вступники приймаються на перший курс. Особи, які 
навчаються в Університеті, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми 
програмами, а також в інших вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї 
вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету. 

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти 
державного або місцевого бюджетів.  

Розроблене Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня магістра 
у 2017 році містить інформацію щодо прав здобувачів вищої освіти на різні джерела її 
фінансування, порядку прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі, 
організації конкурсного відбору, зарахування вступників на навчання до університету. Повний 
текст Положення до протоколу додається (Додаток  3). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Затвердити Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня 
магістра у 2017 році. 
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3.2 Заступнику відповідального секретаря ст. в. Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня магістра у 2017 році на 
сайті приймальної комісії до 30.01.2017 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Представив для 
ознайомлення та затвердження присутніх зі змістом Положення про прийом на навчання до 
РДГУ для здобуття ступеня бакалавра у 2017 році (скорочений та нормативний термін 
навчання), яке деталізує порядок прийому заяв та документів для участі в конкурсному 
відборі, організацію та проведення конкурсного відбору, зарахування вступників на навчання 
до університету. Текст Положення до протоколу додається (Додаток 4). 

УХВАЛИЛИ:  

4.1 Затвердити Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня 
бакалавра у 2017 році (скорочений та нормативний термін навчання). 

 
4.2 Заступнику відповідального секретаря ст. в. Веремчук забезпечити розміщення 

Положення про прийом на навчання до РДГУ для здобуття ступеня бакалавра у 2017 році 
(скорочений та нормативний термін навчання) на сайті приймальної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
5. СЛУХАЛИ: 
 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Запропонував склад 
предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій, комісії для проведення співбесід, 
предметних комісій сформований відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України в 2017 році та відповідно до  Правил прийому до Рівненського 
державного гуманітарного університету у 2017 році, Положення про приймальну комісію РДГУ, 
затверджених Вченою радою РДГУ 29.12.2016 р., та на підставі службових записок деканів 
факультетів університету. До складу зазначених комісій запропоновані кваліфіковані науково-
педагогічні працівники РДГУ, спроможні до всебічного аналізу відповідей вступників. Склад 
комісій оновлений не менше ніж на 30% у порівнянні з минулим 2016 роком. Проект наказу до 
протоколу додається (Додаток 5). 
 

УХВАЛИЛИ:  

5.1 Затвердити склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних,  предметних 

комісій та комісій для проведення співбесід для проведення конкурсних вступних 
випробувань і співбесід для вступників на навчання до Рівненського державного 
гуманітарного університету для здобуття ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»  
у 2017 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Представила для ознайомлення та затвердження Положення про комісії для проведення 
вступних випробувань при вступі на навчання до РДГУ, розроблене на підставі Умов прийому 
до вищих навчальних закладів України (від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645), для проведення вступних 
випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти та відповідно до  Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2017 році, Положення про приймальну комісію РДГУ, затвердженого 
29.12.2016 р.  

У Положенні зокрема зазначено, що: 
- предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються для 

проведення вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти;  

- фахові атестаційні комісії створюються для проведення  вступних випробувань при вступі 
на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня);  

- предметні комісії створюються для проведення вступних випробувань до аспірантури 
Склад комісій для проведення вступних випробувань затверджується наказом ректора 

Університету, який є головою Приймальної комісії. Наказ про затвердження складу Комісій 
підписується ректором  не пізніше 01 березня. До складу комісій для проведення вступних 
випробувань можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-
дослідних установ. Склад комісій для проведення вступних випробувань щороку поновлюється не 
менше як на третину.  

Положення про комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання 
до РДГУ до протоколу додається (Додаток 6). 
 
 
 
УХВАЛИЛИ: 

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

6.2 Заступнику відповідального секретаря ст. в. Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Положення про комісії для проведення вступних випробувань при вступі на навчання до РДГУ 
на сайті приймальної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Представила 
список кандидатур до складу технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій для 
організації прийому заяв та документів вступників у 2017 році. Зазначила, що відбіркові 
комісії призначені для прийому заяв та документів, підготовки, опрацювання та оприлюднення 
інформації щодо вступу. Склад відбіркових комісій був сформований на основі пропозицій 
деканів, завідувачів кафедр та керівників структурних підрозділів на підставі урахування 
особистісних якостей працівників стосовно їхньої підготовки до роботи з документами та 
комп’ютерною технікою, спілкування з людьми. До складу відбіркових комісій запропоновано 
було ввести заступників голів цих комісій.  

Зазначила, що кількість відбіркових комісій на відміну від попереднього року 
зменшилась до п’яти. Ззапропонувала під час вступної кампанії створити тимчасові відділи: 
інформаційно-консультаційної та статистичної  роботи; ведення документації; програмно-



6 

технічного забезпечення щодо упорядкування та своєчасного введення інформації в ЄДЕБО та 
на веб-сайті РДГУ й сайті приймальної комісії, прийому електронних заяв та технічного 
обслуговування комп’ютерної техніки. 

Проект наказу про склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій 
для організації прийому заяв та документів вступників у 2017 році до протоколу джодається 
(Додаток 7). 

УХВАЛИЛИ: 

7.1 Затвердити склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій для 
організації прийому заяв та документів вступників у 2017 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Ст. в. Веремчук О. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Представила для ознайомлення та затвердження Положення про відбіркову комісію. 
Рівненського державного гуманітарного університету розроблено на основі Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року № 1515/29645, Положення про 
приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного університету, затвердженого 
Вченою радою університету 29 грудня 2016 року, Правил прийому до РДГУ, затверджених 29 
грудня 2016 року. 

Відбіркова комісія створюється для проведення профорієнтаційної роботи, прийому 
документів, оформлення особових справ вступників інститутів, факультетів Рівненського 
державного гуманітарного університету, а також для виконання інших функцій, покладених на 
неї Приймальною комісією університету. 

До складу відбіркової комісії входять голова, який призначається з числа керівного 
складу або провідних науково-педагогічних працівників університету, а також члени 
відбіркової комісії з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-
допоміжного (адміністративного) персоналу цих структурних підрозділів, кількість яких 
визначається, виходячи з потреби відбіркової комісії (заступники голови відбіркової комісії, 
технічні секретарі відбіркової комісії). Склад відбіркової комісії затверджується наказом 
ректора Університету за поданням керівників структурних підрозділів Університету 
(директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів відділів). Наказ про затвердження 
складу відбіркових комісій видається ректором Університету не пізніше 1 березня.  

Заступники голів відбіркових комісій та технічні секретарі допускаються до роботи у 
відбірковій комісії після проходження навчання, атестації та ознайомлення з нормативними 
документами, що стосуються діяльності відбіркової комісії, і посадовими інструкціями. 

Склад відбіркової комісії щороку поновлюється не менш як на третину. 
До роботи у відбірковій комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких вступають до 
Університету в поточному році. Відбіркова комісія здійснює підготовку інформації для 
прийняття рішень на засіданнях Приймальної комісії.  

Повний зміст Положення про відбіркову комісію Рівненського державного 
гуманітарного університету до протоколу додається (Додаток 8). 
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УХВАЛИЛИ: 

8.1 Затвердити Положення про відбіркову комісію Рівненського державного 
гуманітарного університету. 

8.2 Заступнику відповідального секретаря ст. в. Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Положення про відбіркову комісію Рівненського державного гуманітарного університету на 
сайті приймальної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
9. СЛУХАЛИ: 

 
Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Зазначила про 

необідність внесення змін до Правил прийому до РДГУ у 2017 році у зв’язку з рішеннями, 
прийнятими Ліцензійною комісією МОН України (протоколи № 29/1 від 07.12.2016 р., № 33/1 
від 27.12.2016 р., № 34/1 від 05.01.2017 р., № 38/1 від 02.02.2017 р., № 39/1 від 09.02.2017 р.) 
щодо розширення провадження освітньої діяльності Рівненського державного гуманітарного 
університету, започаткування нових спеціальностей, рівня вищої освіти та змінами, внесеними 
до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти» згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674 та від 
01 лютого 2017 р. № 53. Відповідні зміни стосуються Додатків 1, 3, 4, 5 до Правил прийому.  

Повідомила, що згідно з Листом МОН 1/9-34 від 30.01.2017 щодо надання 
роз'яснення про підготовку магістра за освітньо-професіними програмами необхідно внести 
зміни щодо терміну навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра в 
обсязі 90 кредитів  з 1 року на 1 рік 4 місяці за денною та заочною формами навчання у 
Додатках 1, 4 до Правил прийому.  

Наголосила на змінах, які необхідно внести відповідно до Постанов Кабінету Міністрів 
України від 27 вересня 2016 р. № 674 та  від 01 лютого 2017 р. № 53 у Додатках 1, 3, 4 та 5 до 
Правил прийому, а саме: замінити назву спеціальності «Фізична реабілітація» на «Фізична 
терапія, ерготерапія»; код та назву галузі знань «07 Управління та адміністрування» на «28 
Публічне управління та адміністрування»; код «074» спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» на «281». 

Усі зазначені зміни, що додаються до протоколу, пропонуються розглянути та 
затвердити Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (Додаток 9). 

 

УХВАЛИЛИ: 

9.1 Відповідальному секретарю доц. Джеджері К. В. подати для затвердження 
Вченою радою університету 23 лютого 2017 року Зміни до Правил прийому до Рівненського 
державного гуманітарного університету у 2017 році. 

9.2  Заступнику відповідального секретаря Веремчук О. В. забезпечити розміщення 
Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році (зі 
змінами, затвердженими 23 лютого 2017 року) на веб-сайті РДГУ та інформаційному стенді 
приймальної комісії. 

 
 

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


