
 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

30 листопада  2017 р. м. Рівне     № 28 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К.В. 

 
Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про підготовку проекту Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету у 2018 році.  
Доповідає:Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної комісії 

2. Про підготовку до проведення Дня відкритих дверей Рівненського державного 
гуманітарного університету.  

Доповідає: Черніговець Т.І., відповідальний за профорієнтаційну роботу.. 

3. Різне. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц Джеджера К.В., відповідальний секретар приймальної комісії – Ознайомила 
присутніх з проектом Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету 
в 2018 році, які розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 листопада 2017 року № 1397/31265. 

Проект правил прийому містить:  

• конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом на навчання за кожним ступенем 
вищої освіти; 

• порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за 
ступенями вищої освіти; 

• порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за 
ступенями вищої освіти;  

• перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат 
зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;  

• перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;  
• порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);  
• порядок і строки прийому заяв і документів;  
• порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх 

результатів;  
• порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що 

проведені Рівненським державним гуманітарним університетом;  
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• умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у 
закладі вищої освіти порядку; 

• порядок і строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та 
строки зарахування вступників із числа іноземців та закордонних українців, які прибули в 
Україну з метою навчання;  

• порядок проходження медичного огляду вступників на навчання за спеціальностями  
014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 017 «Фізична культура і спорт», 
024 «Хореографія»; 

• порядок оцінки рівня фізичної підготовки;  
• порядок та форми проведення творчих заліків та конкурсів, передбачених Умовами 

прийому;  
• наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки 

оприлюднення рейтингових списків вступників;  
• вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;  
• квоти для прийому за державним або регіональним замовленням окремих категорій 

вступників відповідно до законодавства;  
• перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.  
Проект правил прийому до аспірантури визначає:  

• процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та 
докторантури;  

• зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до 
аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.  

 
Доц. Джеджера К.В. ознайомила з новаціями, внесеними до Правила прийому, 

відповідно до Умов прийому: 

1. У 2018 році вступники зможуть скласти 4 предмети з 11 запропонованих: українська 
мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, 
німецька, французька та іспанська мови. З переліку конкурсних предметів вилучено російську 
мову. 

2. Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на 
основі ПЗСО на І курс для бюджетних конкурсних пропозицій визначається Умовами прийому 
для кожної спеціальності і має такий вигляд: перший предмет – українська мова та література 
(фіксований), другий предмет – профільний (фіксований), третій предмет – на вибір з двох 
предметів, що закріплені за кожною окремою спеціальністю (альтернативний).  
 Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на І курс 
бакалаврату для небюджетних конкурсних пропозицій визначається вишами, причому першим 
конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається 
з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором вишу, а третій конкурсний 
предмет – з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне 
оцінювання (освітній заклад може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або 
творчого конкурсу (якщо він передбачений для цієї спеціальності).  

3. У 2018 році вищі навчальні заклади прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 
років (окрім сертифікату з іноземної мови (англійської, французької, німецької та іспанської, 
який має бути датований тільки 2018 роком). Це пов’язано зі зміною формату проведення 
тестування з іноземних мов у 2018 році. Зокрема, на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та 
французької мов уперше будуть використовуватись тести двох рівнів складності: В1 і В2. Також 
вони міститимуть частину «Розуміння мови на слух»: прослуховування звукових фрагментів і 
виконання завдань до них. 

4. Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для спеціальності 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» має становити не менше 150. Для решти спеціальностей заклади вищої освіти 
встановлюють мінімальну кількість балів самостійно..  
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5. Запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання (єдиний вступний іспит) з іноземної 
мови при вступі до магістратури на навчання за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 
034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 052 «Політологія», 
053 «Психологія» 

6. Введено нову форму вступного випробування «творчий залік», який передбачає 
визначення достатності рівня творчих та/або фізичних здібностей вступника для участі в 
конкурсному відборі на конкурсні пропозиції зі спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична 
культура)», 014.13 «Середня освіта (музичне мистецтво)» на навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (згідно з додатком 4 Умов 
прийому). Творчі заліки для небюджетних конкурсних пропозицій можуть встановлюватись  
університетом самостійно. 
 Творчі заліки запроваджені з метою здійснення доконкурсного відбору і будуть проводитись з 1 

лютого 2018 року до дня завершення прийому документів на ці конкурсні пропозиції. За їх 

підсумками вступники зможуть взяти участь у конкурсі до вишів на основі ЗНО. 

 Програми творчих заліків і порядок їх оцінювання розробляються та затверджуються 
головою приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету не пізніше 
ніж за місяць до початку їх проведення. 

7. У 2018 році реєстрація електронних кабінетів вступників на основі повної загальної середньої 

освіти розпочнеться 2 липня і триватиме до 25 липня. Прийом заяв та документів розпочнеться 12 

липня. Ті, хто вступатиме до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, 

зможуть подати заяви до 20 липня. Для тих же абітурієнтів, які вступатимуть лише на основі 

сертифікатів ЗНО, подання заяв буде відкрито до 26 липня. 

 Відповідно МОН України передбачено такі строки прийому вступників на основі ПЗСО денної 

форми навчання (на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб)та на 

місця державного замовлення заочної форми навчання: 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів  

02 липня 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

25 липня о 1800 годині 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на 
основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

20 липня о 1800 годині 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки 
на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

26 липня о 1800 годині 

Строки проведення творчих конкурсів 14 липня – 26 липня 
Строки проведення співбесід  21 липня – 23 липня 
Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 
результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або 
регіональним замовленням 

Не пізніше 12.00 
години 24 липня 

Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування за результатами співбесіди, подання письмових заяв про 
анулювання заяв на інші місця державного замовлення. 

До 18.00 години 
25 липня 

Зарахування вступників на навчання на місця державного замовлення 
за результатами співбесіди 

Не пізніше 12.00 
години 26 липня 

Анулювання заяв від осіб, зарахованих на місця державного 
замовлення за результатами співбесіди на інші місця державного 
замовлення  

26 липня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на 
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 
конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) з 

Не пізніше 01 серпня 
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повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати 
вищу освіту за державним або регіональним замовленням 
Виконання вимог до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення вступниками, рекомендованими до 
зарахування на місця державного або регіонального замовлення на 
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, за 
результатами творчих конкурсів, вступних іспитів 

До 18.00 години 06 
серпня 

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним 
замовленням 

Не пізніше 12.00 
години 07 серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та /або 
юридичних осіб 

10 серпня 

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

11серпня 

Переведення на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

17 серпня 

Дозарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

До 30 вересня  

 
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та 

археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 052 
«Політологія», 053 «Психологія» Умовами прийому визначено такі строки:  

� реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови 
вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18

00 
годині 05 червня;  

� реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 14 травня та закінчується 
о 24

00
 годині 05 червня;  
� складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на 

основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 
спеціальністю (напрямом підготовки) розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня;  

� прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Умов прийому, закінчується 9 

липня для осіб, які вступають на основі вступних іспитів; 26 липня для осіб, які вступають на 
основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового випробування;  

� основна сесія єдиного фахового вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова 
сесія проводитиься в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти);  

� фахові вступні випробування проводяться з 02 липня по 29 липня;  
� надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням до 13 серпня;  
� виконання вимог Правил прийому для зарахування до 18

00
 18 серпня;  

� наказ про зарахування за державним замовленням видається до 12
00

 20 серпня.  
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб (відповідно до цих Умов прийому), не пізніше 28 серпня.  

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту, порядок 
їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.  

Для вступників на навчання з означених спеціальностей передбачено додаткові строки 
прийому з 01.09.2018 р. по 30.11. 2018 р. 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок прийому заяв та документів 01 вересня 
Закінчення прийому заяв та документів  20 листопада  
Строки проведення вступних випробувань 10 вересня – 25 листопада 
Оприлюднення рейтингового списку вступників і зазначенням 
списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти 

26 листопада 
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фізичних та/або юридичних осіб 
Виконання вимог до зарахування на навчання за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

29 листопада 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб 

30 листопада  

8. Умовами прийому визначено санкції у разі порушення з вини закладу вищої освіти 
встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, що полягають у тимчасовому 
припиненні реєстрації та розгляду наступних заяв до закінчення опрацювання прострочених 
заяв та документів. 

9.  Вступники матимуть змогу подати до семи заяв на місця державного та регіонального 

замовлення не більш ніж на чотири спеціальності. Подання заяв на конкурсні пропозиції за кошти 

фізичних або юридичних осіб обмежуватись не буде. 

 Доц. Джеджера К.В. повідомила, що конкурсний бал має розраховуватись відповідно до 
Умов прийому:  

1) для вступу на навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою:  
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,  
де: 
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та 

другого предметів;  
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета 

або творчого конкурсу;  
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 

100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 6),  

ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів Рівненського державного 
гуманітарного університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на 
спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 
підтримка (додаток 5).  

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуватимуться таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає 
«12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну 
середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважатиметься таким, що дорівнює 2.  

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах 
(відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам 
Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) 
зараховуватимуться оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 
року останній доданок встановлюватиметься рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при 
цьому перевищує 200, то він встановлюватиметься таким, що дорівнює 200 (крім вступу на 
спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»).  

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Рівненського державного гуманітарного 
університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 
зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка 
(додаток 5), пропонується нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в 
Рівненському державному гуманітарному університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 
200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади Рівненського державного гуманітарного 
університету будуть проводитись відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого 
навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
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освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 
1587, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884.  

Остаточно конкурсний бал множитиметься на регіональний (РК), галузевий (ГК), 
сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, 
причому:  

� РК дорівнює 1,02;  
� ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні 

спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (додаток 5), та 1,00 в інших випадках;  

� СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня 
завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах 
освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;  

� ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих 
педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого статті 44 Закону України «Про 
вищу освіту», та 1,00 в інших випадках.  

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищуватиме 200, то він 
встановлюватиметься таким, що дорівнює 200;  

 
Зазначила, що спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:  
� зарахування за співбесідою;  
� участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.  
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним або регіональним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 
середньої освіти є:  

� зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця державного або 
регіонального замовлення;  

� переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у 
порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані 
на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію;  

� переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у 
порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів 
фізичних та/або юридичних осіб.  

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про 
проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:  

� особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

� особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до 
державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;  

� особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією 
органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).  

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або закриту (фіксовану) 
конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). Проходять вступні випробування у формі 
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості 
балів за кожний з них не менше, ніж встановлений Рівненським державним гуманітарним 
університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:  

� особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з 
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них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 
визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 
України;  

� діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  
Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх 
вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або закриту 
(фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-
1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: 
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб»).  

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 
незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж 
встановлений Рівненським державним гуманітарним університетом мінімальний рівень 
допускаються до участі в конкурсному відборі:  

� особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 
якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному 
оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 
приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету копії медичного 
висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 
створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 
та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання 
якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти).  

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 
2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або 
закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в 
межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві 
зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб»).  

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього 
незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних 
предметів у 2018 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж 
встановлений Рівненським державним гуманітарним університетом мінімальний рівень, 
допускаються до участі в конкурсному відборі:  

� особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього 
незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність 
захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних 
станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 
України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 
27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії Рівненського 
державного гуманітарного університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 
наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 
серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та 
вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії 
такого документа).  

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з 
певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій 
сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені 
до конкурсного відбору на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, то вони 
беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 
замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно 
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»). Проходять вступні випробування у формі 
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє 
незалежне оцінювання з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості балів за кожний з 
них не менше, ніж встановлений Рівненським державним гуманітарним університетом 
мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі: 

• особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 
2017 року;  

• громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за 
кордоном.  

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами 
вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів 
зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, 
зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця 
державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в 
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти 
відповідно до пунктів другого-п’того цього розділу, і не були зараховані на місця державного 
(регіонального) замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах 
відповідно до конкурсного бала.  

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в 
порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані 
на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію:  

1) діти із сімей:  
� осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, 

які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України; 

� осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) 
проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та 
загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних 
під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської 
діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення;  

� осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу 
Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та правоохоронних органів; 
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� осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, 
але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, 
МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими 
формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 
Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими 
формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції у період її проведення;  

� військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, 
Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, 
Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 
начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення 
антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, 
військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, 
ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів 
України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 
проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися 
до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), 
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, 
які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності;  

2) діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції;  

3) діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) 
або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та 
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з 
перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;  

4) особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи 
визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби.  

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в 
порядку, передбаченому Умовами прийому та цими Правилами прийому, якщо вони зараховані 
на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну 
пропозицію:  

� особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;  

� інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 
2;  

� діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  
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� шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом 
трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають 
стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на 
виробництві чи стали інвалідами I або II групи;  

� особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на 
здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 
другого-п’ятого  цього розділу, і не були зараховані на місця державного (регіонального) 
замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в 
конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).  

Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в 
порядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими 
джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на 
місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому 
законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб:  

� особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».  

11. При вступі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями за спеціальностями 
032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 
052 «Політологія», 053 «Психологія» беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
вступних іспитів (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови): 

� особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті через наявність у них 
захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 
перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 
2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 
№ 1707/29837;  

� особи, які для виконання єдиного фахового вступного іспиту потребують створення 
інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що 
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у 
Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 
– 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;  

вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 
2018 року. 

 
Доц. Джеджера К.В. внесла пропозиції щодо формування правил прийому до РДГУ в 2018 

році, а саме: 
1. Визначити перелік конкурсних предметів для вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб відповідно до переліків, представлених у службових записках 
деканів факультетів та директора Інституту мистецтв (Додаток 1). 

2. З метою забезпечення доконкурсного відбору вступників на навчання за державним 
замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб за спеціальностями 014 «Середня 
освіта(музичне мистецтво)», 014 «Середня освіта (фізична культура)» встановити творчі заліки. 
Творчі заліки проводити на підставі подання таких документів: заяви на ім’я ректора РДГУ, 
копії паспорта або іншого документа, який засвідчує особу, копії документа державного зразка 
про здобуту освіту (за наявності), довідки про навчання у закладі освіти (для учнів закладів 
загальної середньої освіти, студентів коледжів, які здобувають повну загальну середню освіту). 

3. Встановити мінімальну кількість балів у сертифікаті ЗНО для спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» рівною 150, а для всіх інших спеціальностей – рівною 100.  
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4. Встановити такі строки прийому вступників на навчання до РДГУ (у частині 
визначення строків прийому закладом вищої освіти): 

 
Для вступників на снові ПЗСО на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб  

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження 
необхідних документів  

02 липня 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 

25 липня о 1800 годині 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на 
основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

31 липня о 1800 годині 

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки 
на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

10 серпня о 1800 годині 

Строки проведення творчих конкурсів 01 серпня – 10 серпня 
Строки проведення співбесід   
Строки проведення вступних іспитів 01 серпня – 10 серпня 
Зарахування вступників на навчання на місця державного замовлення 
за результатами співбесіди 

Не пізніше 12.00 
години 26 липня 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на 
основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 
конкурсів та вступних іспитів з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб (для вступників на навчання тільки за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою ) 

11 серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та /або 
юридичних осіб 

16 серпня 

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

17 серпня 

Переведення на вакантні місця державного або регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

 

Дозарахування вступників на навчання за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

До 30 вересня 

 

Для вступників на здобуття освітнього рівня бакалавра на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня: 

Етапи вступної кампанії 
Строки проведення 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня о 18 годині 31 липня о 18 годині 
Строки проведення вступних 
випробувань 

25липня – 31 липня 01 серпня – 06 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначення рекомендованих до 
зарахування 

01 серпня 07 серпня 

Виконання вимог до зарахування На місця державного або На місця державного або 
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регіонального замовлення 
06 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 10 серпня 

регіонального 
замовлення 10 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 16 серпня 

Зарахування вступників на навчання На місця державного або 
регіонального замовлення 
07 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 11 серпня 

На місця державного або 
регіонального 
замовлення 11 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 17 серпня 

Дозарахування вступників на навчання 
а рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб 

До 30 вересня  До 30 вересня  

 
Для вступників на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальностями 032 «Історія та 

археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 
052 «Політологія», 053 «Психологія» (з урахуванням строків,, визначених Умовами прийому): 

Етапи вступної кампанії 
Строки проведення 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Реєстрація вступників для складання 
єдиного фахового вступного іспиту з 
іноземної мови 

14 травня – 05 червня (до 
1800 години) 

14 травня – 05 червня (до 
1800 години) 

Реєстрація електронних кабінетів 
вступників 

14 травня – 05 червня (до 
1800 години) 

14 травня – 05 червня (до 
1800 години) 

Складання додаткових фахових 
випробувань вступників, які вступають 
на основі ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня), 
здобутого за іншою спеціальністю 

14 травня – 31 травня 14 травня – 31 травня 

Початок прийому заяв та документів 02 липня 02 липня 
Закінчення прийому заяв та документів  09 липня о 18 годині 09 липня о 18 годині 
Основна сесія єдиного фахового 
вступного іспиту з іноземної мови 

11 липня 11 липня 

Строки проведення вступних 
випробувань 

02 липня – 29 липня 01 серпня – 06 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначення рекомендованих до 
зарахування за державним замовленням 

До 13 серпня До 13 серпня 

Виконання вимог до зарахування На місця державного 
замовлення 18 серпня до 
1800  години 
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 23 серпня 

На місця державного 
замовлення 18 серпня до 
1800  години 
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 23серпня 

Зарахування вступників на навчання На місця державного 
замовлення 20 серпня до 
1200  години 
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 

На місця державного 
замовлення 20 серпня до 
1200  години 
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
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осіб 24 серпня осіб 24 серпня 
Переведення на вакантні місця 
державного, регіонального замовлення 
та на місця за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб 

28 серпня 28 серпня 

Дозарахування вступників на навчання 
а рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб 

До 30 вересня  До 30 вересня  

 
Для вступників на здобуття освітнього рівня магістра (окрім спеціальностей 032 «Історія 

та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 
052 «Політологія», 053 «Психологія»): 

Етапи вступної кампанії 
Строки проведення 

Денна форма навчання Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів 02 липня 02 липня 
Закінчення прийому заяв та документів 31 липня о 18 годині 31 липня о 18 годині 
Строки проведення вступних 
випробувань 

01 серпня – 10 серпня 01 серпня – 10 серпня 

Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначення рекомендованих до 
зарахування 

13 серпня 13 серпня 

Виконання вимог до зарахування На місця державного або 
регіонального замовлення  
18 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 23 серпня 

На місця державного або 
регіонального 
замовлення 18 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 23 серпня 

Зарахування вступників на навчання На місця державного або 
регіонального замовлення 
20 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 24 серпня 

На місця державного або 
регіонального 
замовлення 20 серпня  
На навчання за кошти 
фізичних або юридичних 
осіб 24 серпня 

Дозарахування вступників на навчання 
а рахунок цільових пільгових 
державних кредитів, за кошти фізичних 
та юридичних осіб 

До 30 вересня  До 30 вересня  

 
Для вступників з числа іноземців та осіб без громадянства 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 
10 січня 

Закінчення прийому заяв та документів  20 жовтня  
17 лютого 

Строки проведення вступних випробувань 20 липня – 25 жовтня  
25 жовтня – 22 лютого 

 



14 

Зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства запропоновано проводити в 
декілька етапів – до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада 2017 року 
та 01 березня 2018 року) по мірі надходження заяв та документів і рекомендацій до зарахування.  

 
 Для вступників до аспірантури: 
 

Етапи вступної кампанії Строки проведення 
І хвиля – 2018 р. 2 хвиля – 2019 р. 

Початок прийому заяв та документів 22 серпня  01 лютого 
Закінчення прийому заяв та 
документів 

31 серпня  15 лютого 

Строки проведення фахових 
випробувань 

03 вересня – 07 вересня \ 19-22 лютого 

Термін виконання вимог до 
зарахування 

за державним 
замовленням – 12 вересня;  
за кошти фізичних та юри-
дичних осіб – 12 вересня 

 
 
27 лютого 

Зарахування вступників за державним 
замовленням – 13 вересня;  
за кошти фізичних та юри-
дичних осіб – 13 вересня 

 
 
01 березня 

 
5. Визначати ОУ при підрахунку конкурсного балу для вступників на І курс на основі 

ПЗСО на основі результатів підсумкової атестації з тих предметів, що вивчалися на підготовчих 
курсах, та підтверджених документом (свідоцтвом) про їх успішне завершення, за формулою  

ОУ = 100 + ПА1 + ПАУМ + ПАУЛ + ПА3,  
де:  
ПА1 – бал підсумкової атестації з конкурсного предмета, який має найбільший ваговий 

коефіцієнт 0,4 для обраної спеціальності, що визначений за шкалою від 1 до 25 балів;  
ПАУМ – бал підсумкової атестації з української мови, що визначений за шкалою від 1 до 

25 балів;  
ПАУЛ – бал підсумкової атестації з української літератури, що визначений за шкалою від 

1 до 25 балів;  
ПА3 – бал підсумкової атестації з третього конкурсного предмета для обраної 

спеціальності, що визначений за шкалою від 1 до 25 балів.  
Якщо абітурієнт не вивчав якийсь із конкурсних предметів на підготовчих курсах та не 

проходив підсумкову атестацію з цього предмета, то при обчисленні ОУ відповідний доданок 
приймати  рівним нулю. 

6. Встановити невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 (Додаток 2) з точністю до 
0,01 таким сином, щоб їх сума для кожної конкурсної пропозиції дорівнювала 1. Для творчого 
конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 
запропонувала встановити коефіцієнт 0,25, а при вступі на навчання за спеціальностями  023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» - коефіцієнт 0,40 

7. Встановити такий алгоритм нарахування конкурсного балу: 
1) для вступу на навчання на перший (другий, третій) курс для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на  другий 

(третій, четвертий) курс на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, 

спеціаліста, магістра з іншої спеціальності за формулою:  
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,  
де:  
П1– оцінка фахового випробування (від 100 до 200 балів);  
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П1 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на 
основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів). 

  
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 

«Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 
052 «Політологія», 053 «Психологія» на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра, спеціаліста, магістра за формулою:  
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,  
де: 
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;  
П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);  
П3 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на 

основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів).  
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей  

032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 
052 «Політологія», 053 «Психологія») на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 

бакалавра, спеціаліста, магістра за формулою: 
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,  
де:  
П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови;  
П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);  
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа 

про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) 
відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів).  

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі іншої спеціальності та 
осіб, які не менше одного року здобувають ступінь магістра та виконують у повному обсязі 
навчальний план конкурсний бал розраховується за формулою, що представлена у підпункті 5 
пункту 7 цього розділу та на підставі результатів додаткового вступного випробування, яке 
оцінюється за показниками «склав» або «не склав». 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,  
де:  
П1– оцінка фахового випробування (від 100 до 200 балів);  
П1 – середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на 

основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому (за шкалою від 0 до 20 балів).  
5) для вступу на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра з іншої 

спеціальності осіб, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року, виконують у 
повному обсязі індивідуальний навчальний план конкурсний бал розраховувати за шкалою від 
100 до 200 балів за результатом зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з 
конкурсного предмету з найвищим ваговим коефіцієнтом, визначеного для обраної вступником 
спеціальності у додатку 4.2.  

6) оцінки з документа про вищу освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, переводити у 
20-бальну шкалу таким чином: «3» («задовільно») відповідає 14 балам, «4» («добре») відповідає 
17 балам, «5» («відмінно») відповідає 20 балам. Оцінки з документа про вищу освіту, які 
виставлені зі 100-бальною шкалою, враховувати таким чином «задовільно» (60-73 балів) 
відповідає 14 балам, «добре» (74-89 балів) відповідає 17 балам, «відмінно» (90-100 балів) 
відповідає 20 балам.  

7. Проводити творчі конкурси у дві сесії такого змісту (визначений на підставі службових 
записок деканів факультетів та директора інституту мистецтв): 

Для вступників на навчання за спеціальністю 025 Музичне мистецтво:  
1 сесія: виконання двох різнохарактерних творів;  
2 сесія: слуховий аналіз та інтонування.  
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Для вступників на навчання за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація:  
1 сесія: рисунок гіпсової голови (копії з класичних зразків: Антиной, Гермес, Германік тощо);  
2 сесія: живопис (натюрморт з трьох-чотирьох побутових предметів з гіпсовою маскою).  

Для вступників на навчання за спеціальністю 024 Хореографія:  
1 сесія: виконання екзерсису класичного та народно-сценічного танцю або класичного та 
бального танцю, або класичного та сучасного танцю;  
2 сесія: показ хореографічної композиції.  

Для вступників на навчання за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво:  
1 сесія: перевірка акторських даних;  
2 сесія: виконання пісні, танцю, етюду або режисерський аналіз. 

Для вступників на навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт:  
1 сесія: оцінювання швидкісно-силових здібностей та витривалості (біг на 100м – для всіх 
вступників; метання малого м’яча (3 спроби) – для всіх вступників; біг на 1000 м – для юнаків та 
біг на 500 м – для дівчат;  
2 сесія: оцінювання координації рухів та силових якостей (гімнастична комбінація – для всіх 
вступників; піднімання тулуба в сід за 1 хвилину, підтягування у висі на перекладині (кількість 
разів) – для юнаків; згинання та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання ніг в кут 90 градусів 
з вису на гімнастичній стінці (кількість разів) – для дівчат. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Зазначив, що проект Правил 
прийому до РДГУ у 2018 році розроблений відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів у 2018 році, а пропозиції сформульовано з урахуванням тенденцій 
вступних кампаній попередніх років.  

 
Доц. Левчук І.Б., заступник голови приймальної комісії – Запропонувала внести зміни до 

змісту додаткових випробувань, який має охоплювати питання з основних дисциплін циклу 
професійної підготовки.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Інформацію про підготовку Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2018 році відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України взяти до уваги. 

1.2 Схвалити пропозиції відповідального секретаря щодо визначення переліку конкурсних 
предметів; визначення мінімального значення балів у сертифікаті зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу до РДГУ; строків прийому заяв та документів, проведення вступних 
випробувань та процедури зарахування вступників; алгоритму нарахування конкурсного 
балу вступників; змісту творчих конкурсів. 

1.3 Зміст додаткових вступних випробувань для вступників на здобуття освітнього ступеня 
магістра на основі інших спеціальностей формувати з питань дисциплін циклу професійної 
підготовки 

1.4  Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Джеджері К.В. забезпечити 
підготовку Правил прийому для затвердження їх вченою радою університету 28 грудня 
2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
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Доц. Черніговець Т.І., відповідального за профорієнтаційну роботу – Для ознайомлення 
вступників з діяльністю університету, переліком факультетів та спеціальностей, на які 
здійснюватиметься набір, підготовлено друковані буклети та відеопрезентацію. Відповідальною 
за профорієнтаційну роботу та фахівцями мистецьких факультетів підготовлено програму та 
сценарій заходу. День відкритих дверей РДГУ запропонувала провести 09.12.2017 р. Звернула 
увагу деканів факультетів та директора інституту мистецтв на те, що відповідальні за 
профорієнтаційну роботу факультетів мають забезпечити якісну та відповідну Умовам прийому 
на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році підготовку рекламно-інформаційних 
матеріалів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Провести День відкритих дверей РДГУ 09.12.2017 р. 
2.2 Відповідальним за профорієнтаційну роботу факультетів забезпечити якісну та 

відповідну Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2018 році підготовку 
рекламно-інформаційних матеріалів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії           доц. К.В. Джеджера 


