
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

25 лютого 2021 р. м. Рівне     № 03 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про Положення про прийом на навчання до Рівненського державного гуманітарного 

університету для здобуття освітнього ступеня магістра. 

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

 

2. Про Положення про прийом до Рівненського державного гуманітарного 

університету на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на перший (зі 

скороченим строком навчання), другий (третій, четвертий) курси. 

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

 

3. Про Порядок проведення вступних випробувань під час прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.  

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

 

4. Про склад апеляційної комісії Рівненського державного гуманітарного університету. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

5. Про склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних 

комісій та комісій зі співбесід для проведення вступних випробувань. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

6. Про склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій для 

організації прийому заяв та документів вступників. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

7. Про затвердження графіку проведення творчих конкурсів. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

  Про Положення про прийом на навчання до Рівненського державного гуманітарного 

університету для здобуття освітнього ступеня магістра. 

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



2 

  

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Схвалити Положення про прийом на навчання до Рівненського державного 

гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня магістра (Додаток 1) та 

представити його на вчену раду університету для затвердження. 

1.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. після 

затвердження вченою радою університету Положення про прийом на навчання до 

Рівненського державного гуманітарного університету для здобуття освітнього ступеня 

магістра забезпечити його розміщення на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

   

2. СЛУХАЛИ: 

 Про Положення про прийом до Рівненського державного гуманітарного університету 

на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на перший (зі скороченим строком навчання), 

другий (третій, четвертий) курси. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Схвалити Положення про прийом до Рівненського державного гуманітарного 

університету на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на перший (зі скороченим строком 

навчання), другий (третій, четвертий) курси (Додаток 2) та представити його на вчену раду 

університету для затвердження. 

2.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. після 

затвердження вченою радою університету Положення про прийом до Рівненського 

державного гуманітарного університету на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на 

перший (зі скороченим строком навчання), другий (третій, четвертий) курси забезпечити його 

розміщення на вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

  Про Порядок проведення вступних випробувань під час прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті.  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Схвалити Порядок проведення вступних випробувань під час прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті (Додаток 

3) та представити його на вчену раду університету для затвердження. 

3.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. після 

затвердження вченою радою університету Порядку проведення вступних випробувань під час 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 

університеті забезпечити його розміщення на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

  Про склад апеляційної комісії Рівненського державного гуманітарного університету.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 
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УХВАЛИЛИ: 

4.1 Схвалити склад апеляційної комісії для забезпечення процедури вирішення спірних 

питань і розгляду апеляцій вступників при прийомі для здобуття ступеня 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 

та подати проєкт відповідного наказу на затвердження (Додаток 4 – проєкт наказу № 31-01-01 

від 25.02.2021 р.).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Про склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій, предметних 

комісій та комісій зі співбесід для проведення вступних випробувань. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

5.1 Затвердити склад предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, предметних 

комісій та комісій зі співбесід для проведення вступних випробувань (Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

  Про склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій для організації 

прийому заяв та документів вступників. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1 Затвердити склад технічних секретарів, заступників голів відбіркових комісій для 

організації прийому заяв та документів вступників у 2021 році та подати проєкт відповідного 

наказу на затвердження (Додаток 6).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження графіку проведення творчих конкурсів. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1 Затвердити графік проведення творчих конкурсів у Рівненському державному 

гуманітарному університеті у 2021 році (Додаток 7). 

7.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

розміщення графіка проведення творчих конкурсів у Рівненському державному 

гуманітарному університеті у 2021 році на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук  


