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І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ПРИЙОМУ 

ВСТУПНИКІВ У 2022 РОЦІ 

 

Діяльність приймальної комісії у 2022 році здійснювалась згідно із Законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», на основі Порядку прийому на навчання у 2022 

році, правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у РДГУ у 2022 році, 

Положення про приймальну комісію, наказів та листів МОН України стосовно організації 

вступної кампанії в 2022 році.  

Відповідно було сформовано склад усіх підрозділів приймальної комісії  

(відбіркових, апеляційної, предметної, фахової атестаційної, комісії з проведення 

індивідуальних усних співбесід, творчих конкурсів), проведено необхідне навчання та 

інструктаж членів усіх її підрозділів. 

Ведення та оформлення документації здійснювалось на підставі наказу МОН 

України від 23.06.2022р. № 583 «Про затвердження форм документів з підготовки фахівців 

у закладах вищої (фахової передвищої) освіти».  

Усі рішення приймальної комісії відображені у протоколах, а передбачена 

Порядком прийому інформація, зокрема рейтинги та списки вступників, рекомендованих і 

зарахованих на навчання для здобуття освітніх ступенів за кошти державного бюджету та 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб, сформовані на підставі внесення даних до 

Єдиної електронної базі з питань освіти, оприлюднені на стендах приймальної комісії та 

на офіційному сайті РДГУ у строки, встановлені правилами прийому до РДГУ в 2022 році. 

Умови вступної кампанії 2022 року вирізнялись важливими нюансами, серед яких: 

 подача заяв на навчання за всіма спеціальностями усіх рівнів та форм здобуття 

освіти в електронній формі через електронний кабінет вступника з обов'язковим 

поданням мотиваційного листа; 

 подача 5 заяв на навчання за кошти державного бюджету та 20 заяв за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб; 

 обов'язкові результати  ЗНО (2019-2021 рр.) або НМТ (2022 р.) при вступі на 

бакалаврат на кон’юнктурні спеціальності; 

 вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі МС за 

широким конкурсом і за обов'язкової наявності результатів ЗНО (2019-2021 рр.) 

або НМТ (2022 р.); 

 обов'язкове МТНК при вступі до магістратури на кон’юнктурні спеціальності; 

 вступ на навчання для здобуття ОС бакалавра (на основі ПЗСО) та ОС магістра за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на некон'юнктурні спеціальності лише за 

мотиваційним листом. 

 

ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ 

У результаті проведення вступної кампанії в 2022 році були отримані такі 

результати: 

І. Прийнято 6128 заяв на навчання для здобуття вищої освіти Це – на 739 заяв 

менше, ніж у 2021 році (див. табл. 1), що обумовлено загальнодержавною тенденцією до 

зниження кількості вступників через повномасштабне вторгнення російської федерації. 

Зокрема, міграцію потенційних здобувачів освіти за кордон та невизначеність й низьку 

платоспроможність населення в умовах війни. Позитивним є те, що збільшилась кількість 

вступників з 1-3 пріоритетами щодо вступу на спеціальності РДГУ. 

Таблиця 1 

Показники кількості прийнятих заяв (2018-2022 рр.) 

 

Роки 2018 2019 2020 2021 2022 

Кількість прийнятих заяв 

Всього 8507 7673 6330 6867 6128 



 3 

 

 

ІІ. Обсяг державного замовлення (станом на 01.12.2022 р.) у 2022 році становить 881 місце, 

що на 165 місць більше у порівнянні з минулим роком (табл. 2). І це ще без урахування тих 

переведень на бюджетні місця, що будуть здійсненні за результатами подальших рішень конкурсної 

комісії МОН, що ще мають відбутись у цьому році. У 2022 році дещо збільшилась кількість 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра, що здобувають освіту за кошти державного бюджету, 

водночас – суттєво збільшилась  кількість здобувачів освітнього ступеня магістра, що навчатимуться 

на державних місцях. 

У перспективі кінцева кількість державних місць буде більшою, оскільки поданий запит на 

переведення вступників, які належать до пільгових категорій та з числа соціально незахищеної, 

громадсько активної і талановитої молоді на місця державного замовлення за рішенням конкурсної 

комісії МОН. Відповідно до правил прийому 17.09.2022 року вже було переведено з платної форми 

навчання на державну 26 вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр (24 – 

денної форми навчання; 2 – заочної форми навчання). За рішеннями конкурсних комісій МОН вже 

було переведено 22 особи: для здобуття освітнього ступеня бакалавра – 6 осіб рішенням КК МОН № 

4 і 7 осіб рішенням КК МОН № 5; для здобуття освітнього ступеня магістра – 9 осіб рішенням КК 

МОН № 5. 

Таблиця 2 

Показники обсягу державного замовлення (2018-2022 рр.) станом на 01.12.2022 р. 

 

ОКР бакалавра ОКР магістра 

Д.ф.н. З.ф.н. Разом  Д.ф.н. З.ф.н. Разом  

2018 рік – 944 

320 80 400 438 106 544 

2019 рік – 949 

356 63 419 449 81 530 

2020 рік – 782 

381 73 454 274 54 328 

2021 рік – 716 

425 108 533 145 38 183 

2022 рік – 881 

436 125 561 229 91 320 

 

ІІІ. Попри карантинні обмеження та воєнний стан упродовж попереднього навчального 

року та під час вступної кампанії приймальна комісія проводила активну профорієнтаційну 

роботу, реалізовувала рекламну діяльність (радіоінтерв’ю, статті та оголошення у газетах та на 

сайтах, дописи у соціальних мережах, трансляція рекламних роликів, розповсюдження 

інформаційних буклетів тощо), активно використовувався мобільний та електронний зв’язок, 

проводились бесіди з вступниками та їх батьками, онлайн зустрічі, телефонні та очні 

консультації. З ініціативи приймальної комісії було проведено методичний семінар для 

відповідальних за профорієнтаційну роботу на факультетах, розроблено маркетингову 

стратегію університету та виготовлено інформаційні буклети. У 2022 році приймальною 

комісією РДГУ спільно з завідувачем підготовчих курсів В. А. Сяським було організовано 

безкоштовні курси з підготовки до Національного мультипредметного тесту (НМТ) для 

випускників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти. 

Важливим завданням приймальної кампанії було залучення вступників до навчання в 

університеті за кошти фізичних та/або юридичних осіб. На навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб (станом на 01.12.2022 р.) зараховано 1053 особи у межах основного та 

додаткових наборів. Всього до університету станом на 01.12.2022 р. прийнято 1932 особи (1011 

осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра та 923 особи для здобуття освітнього ступеня 

магістра (табл. 3)). За результатами додаткового набору, що тривав з 01 жовтня до 30 листопада 

2022 року було зараховано 273 вступника. 
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Таблиця 3 

Роки 2018 2019 2020 2021 2022 
Зараховано на навчання 

Всього 2085 2138 1587 1241 1934 

Бакалавр 1147 1101 942 952 1011 

Магістр 938 1037 645 289 923 

Зараховано на денну форму 
Всього 1192 1246 996 876 1089 

Бакалавр 676 693 672 714 688 

Магістр 516 553 324 162 401 

Зараховано на заочну форму 
Всього 893 892 591 365 845 

Бакалавр 471 408 270 238 323 

Магістр 422 484 321 127 522 

Зараховано на державну форму 
Всього 1006 947 782 716 881 

Бакалавр 457 417 454 533 561 

Магістр 549 530 328 183 320 

Зараховано на платну форму 
Всього 1079 1191 805 525 1053 

Бакалавр 690 684 488 419 450 

Магістр 389 507 317 106 603 

 

У зв’язку з поновленням та переводом з інших закладів освіти приймальною комісією 

допущено до ліквідації академічної різниці 21 особу, решта переведень та поновлень 

здійснювались безпосередньо через деканати факультетів. 

Найбільший конкурс: 

за освітнім ступенем бакалавра: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.07 Середня освіта (Географія), 016 

Спеціальна освіта, 025 Музичне мистецтво, 053 Психологія, 121 Інженерія програмного 

забезпечення, 122 Комп’ютерні науки тощо. 

за освітнім ступенем магістра: 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 

Середня освіта (Інформатика), 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014.11 

Середня освіта (Фізична культура), 016 Спеціальна освіта, 025 Музичне мистецтв та ін.  
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Водночас викликає занепокоєння ситуація щодо низького рівня активності вступників 

щодо вступу на окремі спеціальності, на які не було заповнено доведений обсяг державних 

місць при вступі до магістратури, переважно за денною формою здобуття освіти:  

- Педагогічний факультет: 1місце (Дошкільна освіта); 

- Філологічний факультет: 10 місць (Середня освіта (Українська мова і література) – 2 

місця, Середня освіта (Англійська мова і література) – 4 місця, Середня освіта 

(Німецька мова і література) – 2 місця, Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька – 2 місця). 

 

ІІІ. ПРОБЛЕМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ТА РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

ЩОДО ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ ДО РДГУ У 2022 РОЦІ 

 

1. Завдяки зусиллям приймальної комісії та вчасному поданню необхідних матеріалів до МОН 

максимальне державне замовлення бакалаврату на основі ПЗСО склало 650 осіб (474 денної 

форми та 176 заочної), а на основі МС, де вперше застосовувався широкий конкурс 209 осіб 

(131 – денна форма, 78 заочна). Для отримання такої місць державного замовлення 

необхідна була наявність вступників з високими балами та першим пріоритетом. Однак, 

оскільки більшість деканатів та кафедр не вели через воєнний стан постійної 

профорієнтаційної роботи належної кількості заяв від таких вступників не надійшло. За 

відслідковуванням в соціальних мережах сторінок деканатів та кафедр лише психолого-

природничий факультет забезпечував напередодні та впродовж вступної кампанії  

SMM (Social Media Marketing) просування спеціальностей в соціальних мережах на 

постійній основі.  Зменшення кількості вступників до закладів вищої освіти загалом та до 

Рівненського державного університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зумовила обов’язкова 

наявність для вступу на державну форму сертифікату ЗНО з математики або цьогорічного 

НМТ. У минулому році для багатьох спеціальностей для вступу на державну форму 

застосовувався сертифікат з історії України, а новий порядок прийому з’явився лише в 

травні, тому багато випускників коледжів не реєструвались на НМТ. Однак це не 

виправдовує рекомендацію лише 97 осіб на місця державного замовлення та невелику 

кількість заяв та зарахованих на платну форму навчання, де для вступу достатньо було 

просто двох сертифікатів ЗНО, враховуючи випуски лише наших коледжів. Тому 

інформаційно-профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх закладів, 

коледжів, факультетів, інституту мистецтв РДГУ, інших закладів вищої освіти з метою 

забезпечення набору вступників необхідно проводити постійно впродовж року, не 

припиняючи її. Важливою частиною цієї роботи є формування позитивного іміджу 

університету в місті, області та на теренах України кожного працівника університету. У 

успіху цього напрямку величезну роль мала б відігравати робота відділу зв’язків з 

громадськістю. Однак, на жаль, змушений констатувати пасивність та певну відстороненість 

цього відділу від основного напряму своєї роботи. Певну негативну роль відіграла і 

відсутність коштів на рекламу університету та вступної кампанії, зокрема проект з 

розміщення зовнішньої реклами з підсвіткою на корпусі №1 університету залишився не 

реалізований. Пропонуємо профспілковій організації університету та ГО «Студентська 

рада» розглянути можливість фінансування цього проекту та рекламних акцій зі вступу, 

оскільки внески до цих організацій залежать від кількості студентів, що навчаються в 

університеті. 

2. Університет мав і має можливість збільшувати державне замовлення до магістратури за 

рахунок збільшення показників своєї діяльності по критеріях його розміщення. К1 – питома 

вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників закладу вищої освіти, які 

мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до наукометричних баз Scopus або We.b of .Science (19); К2 – питома вага 

коштів, отриманих як плата за послуги у надходженнях за програмою досліджень, наукових 

та науково-технічних розробок (0); К6 – критерій наявності аспірантури та/або 

докторантури за цією спеціальністю за умови наявності контингенту аспірантів та/або 
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докторантів; К8 - критерій чисельності іноземних студентів на спеціальності (1); К9 – 

питома вага штатних науково-педагогічних та наукових працівників, під їх керівництвом за 

останні п' ять років здобуто дипломи (документи) переможців та призерів (лауреатів) 

міжнародних культурно мистецьких проектів, внесених до відповідних міжнародних 

реєстрів, визнаних Міністерством культури України, в загальній кількості науково 

педагогічних і наукових працівників. 

3. Недостатнє якісне кадрове забезпечення під час вступної кампанії, насамперед технічних 

секретарів, що суттєво впливає на якість обслуговування вступників та підготовки 

документів (зокрема списків рекомендованих, наказів про зарахування, особових справ 

студентів), а також на результативність прийому вступників до РДГУ. Не дивлячись на 

неодноразові попередження деканатів та кафедр зміни працівників техсекретаріату 

відбувались на спеціальностях «Політологія», «Міжнародні відносини» бакалаврату, 

філологічного факультету та спеціальності «Фізична культура і спорт» Магістратури. 

Відповідальний секретар                                      

приймальної комісії                                                            Василь ЛЕВЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


