
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

29 листопада  2018 р. м. Рівне     № 49 

 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 21 член приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про підготовку проекту Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету у 2019 році. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. 

Джеджера К.В. 

2. Про проведення Дня відкритих дверей Рівненського державного гуманітарного 

університету. Доповідач: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 

3. Про затвердження результатів фахових випробувань та рекомендацію до зарахування на 

навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього ступеня 

магістра заочної форми навчання на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра. Доповідач: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

4. Різне. Доповідають: члени ПК. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про підготовку проекту Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету у 2019 році. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. 

Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії доц. Джеджери К.В. про 

хід підготовки правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 

2019 році взяти до відома. Роботу з підготовки правил прийому вважати задовільною. 

1.2. Узгодити перелік кредитованих та неакредитованих освітніх програм, за 

якими  оголошується прийом на навчання в 2019 році. 

До 29.11.2018 р. 

Декани факультетів, директор інституту мистецтв 

1.3. Узгодити перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (проходити вступні випробування) для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 
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До 29.11.2018 р. 

Декани факультетів, директор інституту мистецтв 

1.4. Завершити роботу над правилами прийому до Рівненського державного 

гуманітарного університету в 2019 році після погодження Умов прийому в Міністерстві 

юстиції України та подати їх на затвердження на засідання вченої ради університету. 

До 20 грудня 2018 року 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про проведення Дня відкритих дверей Рівненського державного гуманітарного 

університету. Доповідач: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Інформацію доц. Черніговець Т.І. взяти до уваги. 

2.2. Результати проведення Дня відкритих дверей вважати задовільними. 

2.2 Деканам факультетів та директору інституту мистецтв, відповідальним за 

профорієнтаційну роботу факультетів забезпечити участь представників університету у 

ярмарках професій та продовжувати профорієнтаційну роботу в закладах освіти 

(загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих) міста та області, сусідніх областей. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів фахових випробувань та рекомендацію до зарахування на 

навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього ступеня 

магістра заочної форми навчання на основі раніше здобутого освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра. Доповідач: відповідальний 

секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Результати фахових випробувань вступників освітнього ступеня магістра 

заочної форми навчання на основі раніше здобутого ступеня освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти спеціаліста або магістра затвердити. 

3.2. Рекомендувати до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників освітнього ступеня магістра заочної форми навчання на 

основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста 

або магістра згідно з Додатком 2. 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

Заступник голови приймальної комісії     проф. Р. В. Павелків 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


