
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
20 липня  2017 р. м. Рівне     № 11 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 25 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної  форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.2017 р. по 
20.07.2017 р. Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 2: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Григорчук І. С. 

2. Про допуск до участі в творчих конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної (на місця державного замовлення) форм навчання на основі повної 
загальної середньої освіти. Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 доц. Григорчук І. С. 

3. Про допуск до вступних іспитів та співбесід вступників освітнього ступеня 
бакалавра денної та заочної (на місця державного замовлення) форм навчання, які подали 
заяви та необхідні документи з 12.07.2017 по 20.07.2017 та мають на це право. Доповідають: 

голови відбіркових комісій № 1–№ 2: ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

4. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.2017 р. по 
20.07.2017 р. Доповідає: голова відбіркової комісії № 3: доц. Сингаївський Д. В. 

5. Про допуск до вступного випробування іноземного громадянина для здобуття 
ступеня магістра. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Антонюк-Кисіль П. В. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.2017 р. по 
20.07.2017 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.2017 р. по 
20.07.2017 р.  
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УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.2017 р. 
по 20.07.2017 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу 
додаються (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

 
Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 

поданих заяв, які отримали статус «зареєстровано» та можуть бути допущені до участі в 
творчих конкурсах для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної  форм 
навчання (на місця державного замовлення) на основі повної загальної середньої освіти. 
Списки вступників, допущених до участі в творчих конкурсах до протоколу додаються 
(Додаток 2). 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Допустити до участі у творчих конкурсах вступників, заяви яких отримали статус 
«зареєстровано», згідно з розкладом та зі сформованими списками (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про наявність 
вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви 
та необхідні документи з 12.07.2017 р. по 20.07.2017 р. та мають право на складання 
вступних іспитів з конкурсних предметів, оскільки належать до категорії осіб зі 
спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі при вступі. А саме: 

 
Спеціальність __Психологія_ (денна ф.н.), __Середня освіта. Трудове навчання і технології__ (денна ф.н.) 

 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я 

та по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 
Панасюк Андрій 

Миколайович 

Ветеран 

війни, 

учасник АТО 

Українська 

мова 
Біологія 

Історія 

України 

   

 

Спеціальність _____психологія_____ (заочна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я 

та по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 
Дерело Ілона 

Іванівна 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   

Українська 

мова 

Біологія Історія 

України 

2 
Жгутов Віктор 

Олександрович 

Інвалід І А 

групи 

   Українська 

мова 

Біологія Історія 

України 
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3 
Нечаєва Руслана 

Василівна 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   Українська 

мова 

Біологія Історія 

України 

Спеціальність _Професійна освіта. Комп’ютерні технології (заочна ф. н.), _Середня освіта.Трудове 

навчання і технології_ (заочна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 

Качинський 

Олександр 

Сергійович 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   

Українська 

мова 

Мате

мати

ка 

Історія 

України 

Спеціальність _Середня освіта. Українська мава і література (денна ф. н.), Філологія. Українська мава і 

література (денна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 
Бородуліна Марина 

Валеріївна 

Дитина-

інвалід 
   

  Географія 

Спеціальність _ Середня освіта.Трудове навчання і технології_ (заочна ф. н.), Фізична терапія, ерготерапія 

(заочна ф. н.), Психологія (заочна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 
Ніколенко Володимир 

Олексійович 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   

Укра-

їнська 

мова 

Біол

огія 

Мате

мати

ка 

Історія 

України 

Спеціальність _____Середня освіта. Історія України_____ (заочна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я 

та по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1 
Міткевич Олег 

Михайлович 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   

Укр. 

мова 

Історія 

України 

Географія 

2 

Баланович 

Михайло 

Васильович  

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   Укр. 

мова 

Історія 

України 

Географія 

Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія (денна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Конкурсні предмети 

1. 
Мурдза Дмитро 

Борисович 

Інвалід 

дитинства по 

зору 1 

категорія 

   Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Біологія 

Спеціальність Фізична терапія, ерготерапія (заочна ф. н.) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Конкурсні предмети 

1. 
Колінько Іван 

Юрійович 

Учасник 

бойових дій, 

учасник АТО 

   Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Біологія 

Всього: 11 осіб 

 
Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив вступників 

освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні 
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документи з 12.07.2017 р. по 20.07.2017 р. та мають право на складання вступних іспитів з 
конкурсних предметів. А саме: 

 
 

Спеціальність __014 Середня освіта  Музичне мистецтво, _025 Музичне  мистецтво (денна форма навчання) 

 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1. 
Крупинський  Роман  

Павлович  

Чорноб. кат. 1, 

інвалід 

дитинства по 

зору 

   

Укр. мова  Історія 

україни  

Творчий 

конкурс 

Спеціальність Середня освіта. Фізична культура (денна, заочна форма навчання),  

Фізична культура і спорт (денна, заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Конкурсні предмети 

1 
Нісукай Олександр 

Станіславович 

Учасник 

бойових дій 
   

Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Творчий 

конкурс 

2. 
Мурдза Дмитро 

Борисович 

Інвалід 

дитинства по 

зору 1 

категорія 

   Українська 

мова та 

література 

Історія 

України 

Творчий 

конкурс 

Спеціальність Фізична культура і спорт (денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1. Лящук Жанна Юріївна 

Дитина 

позбавлена 

батківського 

пікл.(сирота) 

     Творчий 

конкурс 

Спеціальність Середня освіта. Фізична культура (заочна форма навчання),  

Фізична культура і спорт (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Прізвище , ім’я та 

по батькові 

Підстава для 

спеціальних 

умов 

Співбесіда Вступний іспит 

Конкурсні предмети Кокурсні предмети 

1. 
Міткевич Олег 

Михайлович 

Учасник 

бойових дій 
   

Українська мова 

та література 

Історія 

України 

Творчий 

конкурс 

2. 
Колінько Іван 

Юрійович 

Учасник 

бойових дій 
   

Українська мова 

та література 

Історія 

України 

Творчий 

конкурс 

Всього: 6 осіб 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до складання вступних іспитів з конкурсних предметів та співбесіди 
вступників, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на 
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра денної та 
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заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.17 р. по 20.07.17 р. 
Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються (Додаток 4). 
 

УХВАЛИЛИ: 

 
4.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня магістра денної 

та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 17.07.17 р. по 
20.07.17 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
5. СЛУХАЛИ: 
 

Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 4 – Повідомив, що до 
приймальної комісії надійшла заява та відповідні документи від іноземного громадянина з 
проханням прийняти на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 014 Середня 
освіта (Фізична кільтура) денної форми навчання – Чіпа Аюп М. Абдел Ані, громадянина 
Лівії. Просив допустити зазначеного вступника до співбесіди з фахового випробування. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

5.1 Допустити Чіпа Аюп М. Абдел Ані, громадянани Лівії, до співбесіди з фахового 
випробування зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична кільтура) для здобуття ступеня 
магістра за денною формою навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


