
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

02 вересня 2022 р. м. Рівне     № 37 

 

Засідання приймальної комісії 

 

В.о. голови приймальної 

комісії 

– – Роман ПАВЕЛКІВ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 25 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС 

фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають на основі результатів НМТ/ЗНО чи індивідуальних усних співбесід із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного 

бюджету.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

2. Про виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками 

на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою 

здобуття освіти, які отримали відповідну рекомендацію.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

3. Про перерозподіл ліцензованого обсягу між конкурсними пропозиціями на навчання 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК 

 

4. Про оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти із 

зазначенням рекомендованих для зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

5. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти від осіб, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за 

результатами магістерського тесту навчальної компетентності, за період з 31.08.2022 

р. по 02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

6. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності від осіб, 

які подали заяви та необхідні документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

7. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 
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ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні 

спеціальності від осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 31.08.2022 

р. по 02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

8. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступному фаховому іспиті вступників на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра (магістра), 

ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні 

документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

9. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступному фаховому іспиті вступників на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР 

спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні 

документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

10. Про реєстрацію заяв вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні 

спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в період з 31.08.2022 р. по 

02.09.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

11. Про затвердження результатів фахових вступних випробувань з іноземної мови  

вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії за 

денною/вечірньою формою навчання. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Ірина АНДРОЩУК 
 

12. Різне. 

12.1. Про допуск до ліквідації академрізниці у зв’язку з поновленням чи переводом. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юлія 

ШАЛІВСЬКА 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила, що відповідно до 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році в базі ЄДЕБО 

оприлюднено рейтингові списків вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого 

бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на основі результатів 

НМТ/ЗНО чи індивідуальних усних співбесід із зазначенням рекомендованих до зарахування 

на місця за кошти державного бюджету. Відтак представила рейтингові списки вступників за 

денною/заочною формою здобуття освіти (Додаток 1), а також списки вступників, які 

отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого 

бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на основі результатів 
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НМТ/ЗНО чи індивідуальних усних співбесід із зазначенням рекомендованих до зарахування 

на місця за кошти державного бюджету (Додаток 1). 

1.2. Затвердити списки вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця 

за кошти державного бюджету (за державним замовленням) (Додаток 2). 

1.3. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого 

бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на основі результатів 

НМТ/ЗНО чи індивідуальних усних співбесід із зазначенням рекомендованих до зарахування 

на місця за кошти державного бюджету на вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення та 

виконали відповідні вимоги (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали рекомендацію до 

зарахування на місця державного замовлення та виконали відповідні вимоги (Додаток 2). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення на вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомив, що для 

оптимального надання рекомендацій вступникам на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти виникла необхідність здійснити перерозподіл 

обсягів ліцензійних місць між конкурсними пропозиціями з врахуванням кількості заяв, 

поданих на конкурсні пропозиції (Додаток 3). 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Здійснити перерозподіл обсягів ліцензійних місць між конкурсними пропозиціями 

з врахуванням кількості заяв, поданих на конкурсні пропозиції на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти (Додаток 3). 

3.2. Уповноваженій особі приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв Степанії БАБИЧ здійснити відповідний перерозподіл обсягів ліцензійних 

місць між конкурсними пропозиціями у базі ЄДЕБО.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила рейтингові списки 

вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 

формою здобуття освіти з наданням рекомендацій до зарахування на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб (Додаток 4). 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти з наданням рекомендацій до 
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зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 4). 

4.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які вступають на основі результатів НМТ/ЗНО чи індивідуальних усних співбесід із 

зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти державного бюджету на 

вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра 

(магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти від осіб, які 

вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами магістерського тесту навчальної 

компетентності, за період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 5). 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), 

ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти 

на некон’юнктурні спеціальності від осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 

31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 6). 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), 

ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною 

формою здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності від осіб, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 7). 

 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 7). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра 

(магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні документи в 

період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 8). Запропонувала зареєструвати подані заяви 

у закладі освіти та допустити означених вступників до участі у вступному фаховому іспиті 

(Додаток 9).   
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УХВАЛИЛИ: 

8.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 2 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра (магістра), ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні 

спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні документи в період з 

31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 8). 

8.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого 

ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні 

документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. до участі у вступному фаховому іспиті в 

обраних вступниками потоках (Додаток 9). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР 

спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні документи в період з 

31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 10). Запропонувала зареєструвати подані заяви у 

закладі освіти та допустити означених вступників до участі у вступному фаховому іспиті 

(Додаток 11).   

 

УХВАЛИЛИ: 

9.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 2 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за 

кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні документи в період з 31.08.2022 р. 

по 02.09.2022 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 10). 

9.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною 

формою здобуття освіти, які вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й 

необхідні документи в період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. до участі у вступному фаховому 

іспиті в обраних вступниками потоках (Додаток 11). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР 

спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою 

здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в 

період з 31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (Додаток 12). Запропонувала зареєструвати подані заяви 

у закладі освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста 

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття 

освіти на некон’юнктурні спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в період з 

31.08.2022 р. по 02.09.2022 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 12). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Ірину АНДРОЩУК, голову відбіркової комісії № 4 – Представила результати вступних 

випробувань з іноземної мови вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня 
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доктора філософії за денною/вечірньою формою навчання (Додаток 13). 

 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Затвердити результати вступних випробувань з іноземної мови вступників на 

навчання для здобуття освітнього ступеня доктора філософії за денною/вечірньою формою 

навчання (Додаток 13). 

11.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення результатів вступних випробувань на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

12.1. Юлію ШАЛІВСЬКУ, заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 

Запропонувала допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи 

переведенням осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами. 

 

УХВАЛИЛИ:  

12.1.1. Допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи 

переведенням осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами 

(Додаток 14). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

В.о. голови приймальної комісії     Роман ПАВЕЛКІВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 


