
 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
11 серпня  2017 р. м. Рівне     № 18 
 
 

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 виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі 
ОКР молодшого спеціаліста на місця державного замовлення. Доповідають: голови 

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

2. Про виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра заочної форми навчання на місця 
державного замовлення. Доповідають: голова відбіркової комісії № 3: 

доц. Сингаївський Д. В. 

3. Про допуск до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступників, яким не було надано рекомендацію до зарахування на навчання за 
державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця державного замовлення». Доповідає: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц.  Джеджера К. В.  

 

4. Про вилучення з наказу про зарахування вступника денної форми навчаня на 
основі повної загальної середньої освіти. Доповідає: заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії доц. Левчук І. Б.  

 
5. Про перерозподіл ліцензованого обсягу між денною та заочною формами 

навчання на підготовку магістрів. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії 

доц. Джеджера К.В. 
 
1. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про вступників, які 
виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної 
форми навчання (на основі ОКР молодшого спеціаліста) на місця державного замовлення. 
Водночас зазначив про наявність вступників, яким необхідно анулювати  рішення про 
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рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на місця 
державного замовлення як таким що не виконали вимоги до зарахування.    

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про вступників, 
які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра заочної 
форми навчання (на основі ОКР молодшого спеціаліста) на місця державного замовлення. 
Водночас зазначив про наявність вступників, яким необхідно анулювати рішення про 
рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на місця 
державного замовлення  як таким що не виконали вимоги до зарахування.    

 
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Анулювати рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра заочної форми навчання (на основі ОКР молодшого спеціаліста) 
вступникам, які не виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення. 
Список вступників, яким анульовано рішення про рекомендацію до зарахування на місця 
державного замовлення додається (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра 
заочної форми навчання на місця державного замовлення. Водночас зазначив про 
вступників, яким необхідно анулювати  рішення про рекомендацію до зарахування на 
навчання для здобуття ступеня магістра як таким що не виконали вимоги до зарахування на 
місця державного замовлення.  

 
УХВАЛИЛИ: 

2.1 Анулювати рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня магістра заочної форми навчання вступникам, які не виконали вимоги до 
зарахування на місця державного замовлення. Список вступників, яким анульовано 
рішення про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення додається 
(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомила 
про вступників, яким не було надано рекомендацію до зарахування на навчання за 
державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця державного замовлення». Зазначила, що зазначеними особами були 
написані заяви про допуск до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб вступників.  
 

УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Допустити до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступників, які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі виключно 
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на місця державного замовлення» і яким не було надано рекомендацію до зарахування на 
навчання за державним замовленням, згідно зі списком (Додаток 3). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Повідомила про надходження заяви вступника для здобуття ступеня бакалавра денної 
форми навчання Колесник Діани Анатоліївни, яка була зарахована студенткою 1-го курсу 
спеціальності «012 Дошкільна освіта» на місце державного бюджету наказом № 496-07-01 
від 07 серпня 2017 року, з проханням вилучити її з наказу за власним бажанням. Відповідно 
після вилучення зазначеної особи з наказу з’являється ще одне вакантне місце державного 
замовлення. 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Вилучити з наказу про зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
денної форми навчання за кошти державного бюджету (№ 496-07-01 від 07 серпня 2017 
року) Колесник Діану Анатоліївну (спеціальність 012 Дошкільна освіта).  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної комісії – Звернулася з 
проханням здійснити перерозподіл ліцензованого обсягу на підготовку магістрів в межах 
спеціальностей «026 Сценічне мистецтво», «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова 
освіта», «035 Філологія», «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» між денною та 
заочною формами навчання, представленого у  відомостях щодо здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти Рівненського  державного гуманітарного університету 
(переоформлена ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти згідно з наказом МОН 
від 06.07.2017 № 141-л) з урахуванням конкурсної ситуації щодо наявності заяв вступників, 
а саме: 

«026 Сценічне мистецтво» – 5 (денна форма навчання), 20 (заочна форма 

навчання) 

«012 Дошкільна освіта» – 55 (денна форма навчання), 95 (заочна форма 

навчання) 

«013 Початкова освіта» – 55 (денна форма навчання), 95 (заочна форма 

навчання) 
 «035 Філологія»: Словянські мови та література (переклад включно) –  4 (денна 

форма навчання), 4 (заочна форма навчання); Германські мови та література (переклад 
включно) – 4 (денна форма навчання), 7 (заочна форма навчання); Романські мови та 
література (переклад включно) – 2 (денна форма навчання), 2 (заочна форма навчання); 
Українська мова і література – 10 (денна форма навчання), 7 (заочна форма навчання). 

«029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»: Книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія – 7 (денна форма навчання), 10 (заочна форма 

навчання); Документознавство та інформаційна діяльність – 19 (денна форма навчання), 

14 (заочна форма навчання). 
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УХВАЛИЛИ: 
 

6.1 Затвердити перерозподіл ліцензованого обсягу на підготовку магістрів в межах 
спеціальностей «026 Сценічне мистецтво», «012 Дошкільна освіта», «013 Початкова 
освіта», «035 Філологія», «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» між денною та 
заочною формами навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


