
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

29 липня 2022 р. м. Рівне     № 20 

 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 
 

Присутні: 21 член приймальної комісії (список додається). 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження графіку проведення творчих конкурсів  (для навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб) та індивідуальних усних співбесід замість 
національного мультипредметного тесту (для пільгових категорій) для вступників 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО. 
Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК  

 
2. Різне. 

2.1. Про перерозподіл обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2022 році. 
Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомив 
присутніх з пропозиціями щодо графіку проведення творчих конкурсів (для навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб) та індивідуальних усних співбесід замість 
національного мультипредметного тесту (для пільгових категорій) для вступників для 
здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО (Додаток 1). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ, голова приймальної комісії – Запропонував затвердити 
графік проведення творчих конкурсів (для навчання за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб) та індивідуальних усних співбесід замість національного мультипредметного тесту (для 

пільгових категорій) для вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 
ПЗСО у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2022 році. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити графік проведення творчих конкурсів (для навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб) та індивідуальних усних співбесід замість національного 
мультипредметного тесту (для пільгових категорій) для вступників для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі ПЗСО (Додаток 1). 
1.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення затвердженого графіка на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно.  
 

2. СЛУХАЛИ: 
Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Озвучив обсяг 

державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, 



2 

затверджений рішенням засідання конкурсної комісії МОН від 11.07.2022 року № 1 (Додаток 
2). Зважаючи на наявність намірів у подальшому акредитувати спеціальність 035.01 Філологія 
(Українська мова і література) на третьому освітньо-науковому рівні, враховуючи право 

закладу вищої освіти на автономію (стаття 1 Закону України «Про вищу освіту»), 
запропонував розподілити 1 місце державного замовлення за очною формою здобуття освіти у 

межах галузі 03 Гуманітарні науки саме на спеціальність 035.01 Філологія (Українська мова і 
література). 

 

УХВАЛИЛИ: 
2.1 Розподілити 1 місце державного замовлення за очною формою здобуття освіти на 

третьому освітньо-науковому рівні у межах галузі 03 Гуманітарні науки на спеціальність 
035.01 Філологія (Українська мова і література). 

2.2 Відповідальному за роботу ЄДЕБО Віталію ГУЛЬЧУКУ внести у базу 

затверджений розподіл. 
2.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення затвердженого обсягу державного замовлення на підготовку науково-
педагогічних кадрів через аспірантуру на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно.  

 
 

 
Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 

Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                           Василь ЛЕВЧУК  


