
П Р О Т О К О Л  №  1 5  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  0 1  с е р п н я  2016 року 
 

 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 27 членів приймальної комісії  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра заочної 
форми навчання, які подали заяви та документи з 29.07.16 р. по 31.07.16 р. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 3: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

2. Про затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО, 
сформованого на основі конкурсного балу та результатів вступних іспитів, творчих конкурсів. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 3: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

3. Про зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на 
основі ОКР молодшого спеціаліста, які виконали вимоги до зарахування, на місця за 
державним замовленням. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 3: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

4. Про затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста (у т.ч. на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які 
успішно склали фахові вступні випробування. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 3: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

5. Про затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста заочної форми навчання, які успішно 
склали фахові вступні випробування та іспити з іноземної мови. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 доц. Максимцев Ю.Р. 

6. Про зарахування на місця за державним замовленням вступників освітнього ступеня 
магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, які виконали вимоги до зарахування.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 доц. Максимцев Ю.Р. 

7. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціалізаціями спеціальностей 
025 Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між мовами 
спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)) та щодо 
спеціальності 013 Початкова освіта (скорочений термін навчання: 2 роки навчання та 3 роки 
навчання) у зв’язку з конкурсною ситуацією, що склалася. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання, які подали заяви та 
документи з 29.07.16 р. по 31.07.16 р. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання, які подали заяви та 
документи з 29.07.16 р. по 31.07.16 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 –  Про допуск до участі в конкурсі 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання, які подали заяви та 
документи з 29.07.16 р. по 31.07.16 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної  форми навчання, які подали заяви та необхідні документи  27.07.2016 р. Список 
вступників до протоколу додається (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО, сформованого на основі конкурсного балу та 
результатів вступних іспитів, творчих конкурсів. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО, сформованого на основі конкурсного балу та 
результатів вступних іспитів, творчих конкурсів. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 –  Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО, сформованого на основі конкурсного балу та 
результатів вступних іспитів, творчих конкурсів. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити рейтинговий список із зазначенням рекомендацій до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста, які успішно склали фахові вступні випробування. Список до протоколу 
додається (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про зарахування вступників 
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які 
виконали вимоги до зарахування. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про зарахування вступників 
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які 
виконали вимоги до зарахування. 
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Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про зарахування вступників 
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які 
виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Зарахувати на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми 
навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста вступників, які виконали вимоги до 
зарахування, на місця за державним замовленням. Список до протоколу додається (Додаток 3). 

3.2 Анулювати рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням 
вступникам ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, 
не виконали вимоги для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та 
додатка до нього). 

3.3 Рекомендуванти на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста 
вступників згідно з рейтингом. Список до протоколу додається (Додаток 4). 

4. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали фахові 
вступні випробування. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали фахові 
вступні випробування. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня бакалавра 
заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали фахові 
вступні випробування. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити рейтинговий список із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста, які успішно склали фахові вступні випробування. 

5. СЛУХАЛИ: 

Доц. Максимцева Ю. Р., голову відбіркової комісії № 4 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників освітнього ступеня магістра, 
ОКР спеціаліста заочної форми навчання, які успішно склали фахові вступні випробування та 
іспити з іноземної мови. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Затвердити рейтинговий список із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста заочної форми навчання, які успішно 
склали фахові вступні випробування та іспити з іноземної мови. Список до протоколу 
додається (Додаток 5). 
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6. СЛУХАЛИ: 

Доц. Максимцева Ю. Р., голову відбіркової комісії № 4 – Про зарахування на місця за 
державним замовленням вступників освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста денної форми 
навчання, які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1 Зарахувати вступників ступеня магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, які 
виконали вимоги до зарахування, на місця за державним замовленням. Список до протоколу 
додається (Додаток 6). 

6.2 Анулювати рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням 
вступникам ступеня магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, які не виконали вимоги 
для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього). 

3.3 Рекомендуванти на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття 
ступеня магістра, ОКР спеціаліста на денній формі навчання вступників згідно з рейтингом. 
Список до протоколу додається (Додаток 7). 

7. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії – Про перерозподіл місць 
державного замовлення між спеціалізаціями спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між мовами спеціальності 014 Середня освіта 
(мова і література (із зазначенням мови)) та щодо спеціальності 013 Початкова освіта 
(скорочений термін навчання: 2 роки навчання та 3 роки навчання) у зв’язку з конкурсною 
ситуацією, що склалася. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1 Затвердити розподіл місць державного замовлення між спеціалізаціями 
спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між 
мовами спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)) та щодо 
спеціальності 013 Початкова освіта (скорочений термін навчання: 2 роки навчання та 3 роки 
навчання) (Додаток 8).  

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


