
 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

30 вересня 2022 р. м. Рівне     № 54 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (ОС 

магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою здобуття освіти.   

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

2. Про зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

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

спеціаліста за денною/вечірньою формою здобуття освіти, які виконали відповідні 

вимоги.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

3. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали відповідну рекомендацію 

(дозарахування).  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

4. Про зарахування на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти 

вступників, які виконали відповідні вимоги (дозарахування).  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

5. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних  

осіб вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти на 1, 2 курс, які отримали відповідну 

рекомендацію (дозарахування).  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

6. Про зарахування вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

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

молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на 1, 2, 3 курс (дозарахування). 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

7. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних  

осіб на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за денною/заочною 
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формою здобуття освіти вступниками, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план і отримали відповідну 

рекомендацію.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

8. Про зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання на 

другий курс для здобуття ступеня бакалавра за денною/заочною формою здобуття 

освіти вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, 

виконують у повному обсязі навчальний план і виконали вимоги до зарахування.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

9. Про підсумки роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2022 р. 

(основний етап). 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК. 

 

10. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н. р. 

Доповідає: відповідальна за профорієнтаційну роботу Тетяна ЧЕРНІГОВЕЦЬ. 

 

11. Про переведення на виділені додаткові місця державного замовлення осіб пільгових 

категорій та з особливими умовами вступу, зарахованих за кошти фізичних та 

юридичних осіб на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста за денною/заочною формою 

навчання.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК. 

 

12. Різне. 

12.1. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на період додаткового 

набору 2022 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юлія 

ШАЛІВСЬКА. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра 

на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою 

здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити списки вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

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

денною/вечірньою формою здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування 

(Додаток 1). 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Запропонувала зарахувати на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на навчання для здобуття ОС 

магістра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою 

здобуття освіти вступників, які виконали відповідні вимоги (Додаток 2 – проєкти наказів від 

30.09.2022 р. № 604-07-01, № 135-09-01). 
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УХВАЛИЛИ: 

2.1. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

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

денною/вечірньою формою здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування 

(Додаток 2 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 604-07-01, № 135-09-01). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. 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 за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування  

(дозарахування) (Додаток 3). 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

які виконали вимоги до зарахування (дозарахування) (Додаток 3). 

3.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які виконали відповідні вимоги 

(дозарахування) (Додаток 4 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 607-07-01, № 608-07-01, № 

139-09-01, № 140-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

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

освіти, які виконали відповідні вимоги (дозарахування) (Додаток 4 – проєкти наказів від 

30.09.2022 р. № 607-07-01, № 608-07-01, № 139-09-01, № 140-09-01). 

4.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти на 1, 2 курс, які отримали відповідну рекомендацію 

(дозарахування) (Додаток 5).  

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити списки вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого 

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

на 1, 2 курс, які отримали відповідну рекомендацію (дозарахування) (Додаток 5).  

5.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті 
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університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого 

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

на 1, 2 курс за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які виконали відповідні 

вимоги (дозарахування) (Додаток 6 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 606-07-01, № 137-09-

01, № 138-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Зарахувати на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти на 1, 2 курс за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників, які виконали відповідні вимоги (дозарахування) (Додаток 6 – проєкти наказів 

від 30.09.2022 р. № 606-07-01, № 137-09-01, № 138-09-01). 

6.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за денною/заочною формою за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, 

виконують у повному обсязі навчальний план і виконали вимоги до зарахування (Додаток 7). 

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити списки вступників на навчання на другий курс для здобуття ступеня 

бакалавра за денною/заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які не 

менше одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний 

план і виконали вимоги до зарахування (Додаток 7). 

7.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на 

навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за денною/заочною формою за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб вступників, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план і виконали відповідні вимоги 

(Додаток 8 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 605-07-01, № 136-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Зарахувати на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за 

денною/заочною формою за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план і 

виконали відповідні вимоги (Додаток 8 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 605-07-01, № 

136-09-01). 

8.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 
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Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Доповів про 

підсумки вступної кампанії в РДГУ в 2022 році у межах основного набору. Особливо 

наголосив на проблемах, які виникли під час вступної кампанії та в роботі приймальної комісії 

(Додаток 9). 

 

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Вважати роботу приймальної комісії щодо прийому вступників у 2022 році 

задовільною. 

9.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ представити 

звіт про підсумки вступної кампанії в РДГУ у 2022 році на вченій раді університету. 

9.3. Доповідь відповідального секретаря приймальної комісії Василя ЛЕВЧУКА 

(Додаток 9) взяти до відома і керівникам структурних підрозділів обговорити їх на засіданнях 

вчених рад факультетів та інституту мистецтв, засіданнях кафедр упродовж жовтня 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Тетяну ЧЕРНІГОВЕЦЬ, відповідальну за профорієнтаційну роботу – Представила план 

профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н. р. (Додаток 10). 

 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н. р. (Додаток 10). 

10.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення плану профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н. р. на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомив із 

рішенням засідання № 4 конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році від 

28.09.2022 р. щодо виділення додаткових місць державного замовлення на прийом фахівців за 

освітніми ступенями бакалавра за базами вступу та магістра для осіб пільгових категорій та з 

особливими умовами вступу (Додаток 11). Зазначив, що у представленому додатку містяться  

дані про осіб, щодо яких прийняте рішення про виділення додаткових місць державного 

замовлення, а також про осіб, для яких розгляд питання щодо виділення додаткових місць 

державного замовлення перенесено на засідання конкурсної комісії МОН № 5. 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Василя ЛЕВЧУКА 

взяти до уваги (Додаток 11). 

11.2. Перевести на додаткові місця державного замовлення вступників для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО, МС за денною формою навчання, зарахованих за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 12 – проєкти наказів від 30.09.2022 р. № 609-07-01, 

№ 612-07-01). 

11.3. Відповідальному секретарю приймальної комісії забезпечити оприлюднення 

наказів про переведення вступників на додаткові місця державного замовлення на вебсайті 

університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

12.1. Юлію ШАЛІВСЬКУ, заступника відповідального секретаря приймальної комісії. – 

Представила план засідань приймальної комісії на період додаткового набору 2022 р.,  

розроблений у відповідності до встановлених строків прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти у Рівненському 
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державному гуманітарному університеті у 2022 році (Додаток 13) та запропонувала 

затвердити його.  

 

УХВАЛИЛИ: 

12.1.1. Затвердити план засідань приймальної комісії на період додаткового набору 

2022 р. (Додаток 13). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії     Василь ЛЕВЧУК 


