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ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про підготовку проекту Правил прийому до РДГУ у 2017 році. Доповідає: 

Веремчук О. В., відповідальний секретар приймальної комісії 

2. Про підготовку до проведення Дня відкритих дверей Рівненського державного 
гуманітарного університету. Доповідає: Веремчук О. В., відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

3. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету іноземним громадянам. Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами  Антонюк-Кисіль П.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Веремчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомила 
присутніх з проектом Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету в 2017 році, які розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
13 жовтня 2016 року № 1236. 

Повідомила про внесення до термінологічного тезаурусу Правил прийому у 2017 році 
нових термінів, зокрема: адресне розміщення державного замовлення, відкрита конкурсна 

пропозиція (відкритий конкурс), закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс), квота-1, 

конкурсна пропозиція (конкурс), небюджетна конкурсна пропозиція, широка конкурсна 

пропозиція (широкий конкурс), широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення. 

Зазначила, що прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та 
наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за 
спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів 
підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору. 
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та 
спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються: 
• особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра; 
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• особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 
– для здобуття ступеня магістра; 

• особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – 
для здобуття ступеня доктора філософії (правила прийому вступників для здобуття ступеня 
доктора філософії, доктора наук розміщуються у додатку до Правил прийому). 

Для здобуття ступеня бакалавра, за іншою спеціальністю приймаються особи, які 
здобули раніше такий самий або вищий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) або 
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 
навчальний план. 

Для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули 
раніше такий самий або вищий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) або здобувають його 
не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти приймаються на навчання на 
перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
приймаються на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня 
бакалавра за іншою спеціальністю особи приймаються на другий курс (на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), на другий або старші курси (на основі ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра). 

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 
бакалавра, спеціаліста вступники приймаються на перший курс. 

Відкриті та закриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти вносяться до Єдиної 
бази не пізніше 31 січня 2016 року, а відповідні загальні обсяги державного замовлення – 
впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного 
замовлення оголошуються та вносяться Приймальною комісією до Єдиної бази в тижневий 
строк після погодження з державним замовником. 

Особи, які навчаються у Рівненському державному університеті, мають право на 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також в інших декількох вищих 
навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за 
кошти державного (місцевого) бюджету. 

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше 
спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти 
державного або місцевого бюджетів.  

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами 
вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, 
вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами 
прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 та 2017 років; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 
(освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових 
випробувань  відповідно до встановленого Умовами прийому та цими Правила прийому 
порядку (див. розділ VI цих Правил прийому);  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (зі скороченим терміном навчання) – у формі 
фахових випробувань відповідно до встановленого Умовами прийому та цими Правила 
прийому порядку (див. розділ VI цих Правил прийому);  

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра з іншої спеціальності на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (з нормативним терміном 
навчання) – у формі фахових та додаткових випробувань відповідно до встановленого 
Умовами прийому та цими Правила прийому порядку (див. розділ VI цих Правил прийому);   
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для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра з іншої спеціальності на основі 
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста, магістра, для 
вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра з іншої спеціальності осіб, які не менше 
одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план (з 
нормативним терміном навчання) – у формі фахових та додаткових випробувань відповідно до 
встановленого Умовами прийому та цими Правила прийому порядку (див. розділ VI цих 
Правил прийому);   

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра з іншої спеціальності на основі 
здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної 
мови, фахових та додаткових випробувань  відповідно до встановленого Умовами прийому та 
цими Правила прийому порядку (див. розділ VI цих Правил прийому). 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Рівненському 
державному гуманітарному університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої 
освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 
бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або 
регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

Особи, які вступають до Рівненського державного гуманітарного університету для 
здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або 
споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку 
спеціальностей (додаток 6 до Правил прийому): 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.05 
«Середня освіта (біологія)», 014.07 «Середня освіта (географія)», 014.08 «Середня освіта 
(фізика)», 014.10 «Середня освіта (трудове навчання та технології)», 015.10 «Професійна 
освіта (комп’ютерні технології)», 015.15 «Професійна освіта (охорона праці)», 091 «Біологія», 
101 «Екологія», 104 «Фізика та астрономія». 

Особа може вступити до Рівненського державного гуманітарного університету для 
здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного 
проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного 
диплома. Рівненський державний гуманітарний університет встановлює додаткові вимоги для 
такої категорії осіб щодо виконання додаткового навчального плану впродовж першого року 
навчання. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах 
нормативного строку навчання за основним навчальним планом. 

Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним 
замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для 
безоплатного здобуття вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті 
за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року 
№ 658. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою 
спеціальністю у Рівненському державному гуманітарному університеті, якщо за станом 
здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою 
раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, 
та в інших випадках, передбачених законом. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою 
спеціальністю у Рівненському державному гуманітарному університеті, якщо вони мають 
направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства. 
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Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету 
здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом 
Міністрів України. Міністерство освіти і науки України, державні замовники визначають з 
окремих спеціальностей переліки спеціалізацій, за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення, відповідно до переліку наказів Міністерства освіти і 
науки України, якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 
здійснюються формування та розміщення державного замовлення (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних 
спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими 
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей 
(предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928; наказ Міністерства освіти і 
науки України від 21 березня 2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)», за якими здійснюються формування та розміщення державного 
замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за 
№ 532/28662; наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 «Про 
затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра 
та магістра за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 
червня 2016 року за № 825/28955). 

Обсяг прийому за державним та регіональним замовленням за спеціальностями 
(спеціалізаціями) галузі знань 01 «Освіта» визначається державним замовником у розрізі 
вищих навчальних закладів та форм навчання. Рівненський державний гуманітарний 
університет може поділити наданий йому загальний обсяг державного замовлення за 
спеціалізацією 014.02 «Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)» та 
спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» між закритими конкурсними пропозиціями, які вони 
створюють самостійно. Інші спеціальності та спеціалізації спеціальностей 014 «Середня освіта 
(за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 
01 «Освіта» утворюють окремі закриті конкурсні пропозиції. 

Обсяг прийому за державним та регіональним замовленням за спеціальностями 023 
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 
визначається державними замовниками у розрізі вищих навчальних закладів та форм 
навчання. Рівненський державний гуманітарний університет може поділити наданий йому 
загальний обсяг державного замовлення за цими спеціальностями між закритими 
конкурсними пропозиціями, які він створює самостійно. 

Обсяг прийому за державним та регіональним замовленням за спеціальністю 035 
«Філологія» визначається державними замовниками у розрізі спеціалізацій та форм навчання. 

Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі 
повної загальної середньої освіти за спеціальностями, крім перелічених у пункті 8 цього 
розділу, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері 
управління державного замовника,  в розрізі форм навчання. 

Максимальний обсяг державного замовлення Рівненського державного гуманітарного 
університету на основі повної загальної середньої освіти за кожною спеціальністю 
(спеціалізаціями спеціальності 035 «Філологія») визначається Рівненським державним 
гуманітарним університетом і не може перевищувати: 

110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року, якщо на 
нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх 
оголошення, або на три місця більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 
2016 році складав менше 30 місць; 
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100% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року в інших 
випадках; 

10 осіб, якщо відповідно до третього, четвертого абзаців цього пункту визначається 
менша величина, або якщо державне замовлення в 2016 році складало не більше 8 осіб або не 
надавалось взагалі (крім заочної форми навчання). 

Рівненський державний гуманітарний університет може самостійно утворювати в межах 
кожної спеціальності (спеціалізації спеціальностей 035 «Філологія») та форми навчання 
відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між 
ними. 

У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує декілька спеціалізацій, освітніх програм, 
нозологій, мов тощо, то розподіл студентів між ними здійснюється після завершення першого 
курсу навчання  на основі поданих ними заяв до деканатів факультетів, на яких вони 
навчаються.  

Мінімальні обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій можуть 
визначатись Рівненським державним гуманітарним університетом в обсязі не менше двох осіб. 
В інших випадках мінімальний обсяг державного замовлення для відкритої конкурсної 
пропозиції вважається рівним одній особі.  

Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до 
Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником. 

Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні 
пропозиції визначається Рівненським державним гуманітарним університетом у межах різниці 
між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним 
(загальним) обсягом державного замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням 
фактичного виконання державного замовлення. 

Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 
запропонувала такі строки прийому заяв та документів від вступників для вступу на перший 
курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 
формою навчання: 

 
Етапи вступної кампанії Денна форма навчання 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження додатків до документів про повну загальну 
середню освіту 

29 червня 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, 
завантаження додатків до документів про повну загальну 
середню освіту 

25 липня о 18.00 годині 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 
тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 

26 липня о 18.00 годині 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають 
на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 

20 липня о 18.00 годині 

Строки проведення творчих конкурсів 17 липня – 26 липня 
Строки проведення співбесід 21 липня – 23 липня 
Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають 
на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-
1), із зазначенням рекомендованих до зарахування  

Не пізніше 12.00 години  
01 серпня. 

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до 
зарахування за результатами співбесіди 

Не пізніше 12 години 
24 липня 
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Виконання вимог до зарахування вступниками, 
рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди 

До 18 години 25 липня 

Зарахування  на навчання за державним або регіональним 
замовлення вступників за результатами співбесіди  

Не пізніше 12 години  
26 липня 

Виконання вимог до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення вступниками, рекомендованими до 
зарахування на основі сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, за результатами творчих конкурсів, вступних 
іспитів 

До 12.00 години  
05 серпня 

Зарахування на навчання за державним або регіональним 
замовленням вступників на основі сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, за результатами творчих конкурсів, 
вступних іспитів 

Не пізніше 12.00 години  
07 серпня 

Зарахування вступників на навчання за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб  

12 серпня 
 

Переведення на вакантні місця державного замовлення за 
рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
на основі повної загальної середньої освіти  

18 серпня 
 

Дозарахування вступників на навчання за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

до 30 вересня 

 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за заочною формою навчання: 

Етапи вступної кампанії 

При вступі на 

навчання на місця 

державного 

замовлення 

При вступі на навчання 

за рахунок коштів 

фізичних та юридичних 

осіб 

Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження додатків до 
документів про повну загальну середню освіту 

29 червня 29 червня 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження додатків до 
документів про повну загальну середню освіту 

25 липня  
о 18.00 годині 

05 серпня  
о 18.00 годині 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають тільки на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 

26 липня  
о 18.00 годині 

06 серпня  
о 18.00 годині 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають на основі співбесіди, 
вступних іспитів або творчих конкурсів 

20 липня 
о 18.00 годині 

31 липня 
о 18.00 годині 

Строки проведення творчих конкурсів 17 липня – 26 липня 01 серпня – 06 
серпня 

Строки проведення співбесід 21 липня – 23 липня 01 серпня – 06 
серпня 

Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 01 серпня – 06 
серпня 

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на основі 

Не пізніше  
12.00 години  

Не пізніше  
12.00 години  
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сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, творчих конкурсів та вступних 
іспитів (у тому числі за квотами-1), із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 
на місця державного або регіонального 
замовлення 

01 серпня. 07 серпня. 

Виконання вимог до зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення 

До 12.00 години  
05 серпня 

 

Зарахування вступників на навчання за 
державним або регіональним замовленням  
 

Не пізніше  
12.00 години  
07 серпня 

 

Оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, творчих конкурсів та вступних 
іспитів, із зазначенням рекомендованих до 
зарахування на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб, за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів 

 До 12 години  
07 серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця за 
кошти фізичних або юридичних осіб, за 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів 

До 12 години  
11 серпня 

До 12 години 
14 серпня 

Зарахування вступників на навчання за 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб  

15 серпня 15 серпня 

Переведення на вакантні місця державного 
замовлення за рахунок цільових пільгових 
державних кредитів осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних або юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої 
освіти  

18 серпня 
 

 

Дозарахування вступників на навчання за 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

до 30 вересня до 30 вересня 

 
Для вступу на перший курс (скорочений термін навчання) для здобуття ступеня 

бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та 
заочною формами навчання: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня  

о 18 годині 
31 липня  
о 18 годині 

Строки проведення вступних випробувань 25липня – 31 липня 01 серпня – 06 серпня 
Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначення рекомендованих до зарахування 

01 серпня 07 серпня 

Виконання вимог до зарахування На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 

На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 
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06 серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
11 серпня 

11 серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
14серпня 

Зарахування вступників на навчання  На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 
07 серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
12 серпня 

На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 
12 серпня серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
15 серпня 

Дозарахування вступників на навчання за 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

до 30 вересня до 30 вересня 

 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) бакалавра, спеціаліста за денною та заочною формами навчання: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Початок прийому заяв та документів 12 липня 12 липня 
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня  

о 18 годині 
31 липня 
о 18 годині 

Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 31 липня 01 серпня – 06 серпня 
Оприлюднення рейтингового списку із 
зазначення рекомендованих до зарахування 

01 серпня 07 серпня 

Виконання вимог до зарахування На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 
06 серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
11 серпня 

На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
11 серпня 

Зарахування вступників на навчання  На місця держав-
ного або регіональ-
ного замовлення 
07 серпня 
На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
12 серпня 

На навчання за 
кошти фізичних або 
юридичних осіб 
12 серпня 

Дозарахування вступників на навчання а 
рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 30 вересня до 30 вересня 

 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами 

навчання, крім осіб, які претендують на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі 
при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на 
зарахування за квотами-1, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті 
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народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі 
про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, 
з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.  

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо 
участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1 і бажають скористатися цими 
правами, подають заяви в паперовій формі.  

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.  
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального 

замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох 
спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми 
в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та 
розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних 
закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 
13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 
2016 року за № 1515/29645. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають 
на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) 
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з 
української мови та літератури (перший предмет), математики, історії України або біології за 
вибором Рівненського державного гуманітарного університету (другий предмет), 
загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання 
(Рівненський державний гуманітарний університет може передбачити право вступника на 
вибір з двох предметів) або творчого конкурсу (третій предмет).  

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного 
оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних 
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) 
комісій. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста зі спорідненої спеціальності вступають на перший курс для здобуття ступеня 
бакалавра, зараховуються результати фахового випробування. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста вступають на навчання для другий курс для здобуття ступеня бакалавра з іншої 
спеціальності, зараховуються результати фахового випробування та додаткового 
випробування з української мови та літератури. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)  
бакалавра, спеціаліста, магістра  вступають на навчання для другий (або третій, або четвертий) 
курс для здобуття ступеня бакалавра з іншої спеціальності, зараховуються результати 
фахового випробування та додаткового випробування з української мови та літератури. 

Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, 
виконують у повному обсязі навчальний план (з нормативним терміном навчання) і вступають 
на другий курс для здобуття іншої спеціальності, – у формі фахового випробування та 
додаткового випробування з української мови та літератури. Якщо вступник був зарахований 
до вищого навчального закладу (Рівненського державного гуманітарного університету або 
іншого вищого навчального закладу) у 2016 році, то йому можуть бути зараховані бали 
сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання (вступного іспиту) з української мови та 
літератури як результати додаткового випробування. 
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Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра зі спорідненої спеціальності, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної 
мови та фахового випробування.  

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня 
магістра з іншої спеціальності, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови, 
фахового випробування та додаткового випробування з ділової української мови. 

Конкурсний бал для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за формулою 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, 
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого 

та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або 
творчого конкурсу з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну 
середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 
середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 
шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 3), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів 
Рівненського державного гуманітарного університету для вступу до нього за шкалою від 100 
до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей 
(додаток 6 Правил прийому): 014.04 «Середня освіта (математика)», 014.05 «Середня освіта 
(біологія)», 014.07 «Середня освіта (географія)», 014.08 «Середня освіта (фізика)», 014.10 
«Середня освіта (трудове навчання та технології)», 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні 
технології)», 015.15 «Професійна освіта (охорона праці)», 091 «Біологія», 101 «Екологія», 104 
«Фізика та астрономія». ОУ розраховується за результатами підсумкової атестації з вивчення 
предметів (предмету) на підготовчих курсах: як середнє арифметичне таких результатів (якщо 
вивчалися декілька предметів); як результат підсумкової атестації (якщо вивчався один 
предмет). 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Рівненським 
державним гуманітарним університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на 
рівні не менше 0,25 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 встановлюється рівним 
0,25 – для спеціальностей 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 014.13 «Середня освіта 
(музичне мистецтво)», 017 «Фізична культура і спорт» і 0,4 – для спеціальностей 
023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 025 
«Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво»; К4 дорівнює 0,05; К5 дорівнює 0,05 
(значення вагових коефіцієнтів, визначених для конкурсних предметів за спеціальностями 
див. у додатку 5 цих Правил прийому). Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної 
конкурсної пропозиції дорівнює 1. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 
шкалою, враховуються таким чином: «3» («задовільно») відповідає «6», «4» («добре») 
відповідає «9», «5» («відмінно») відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин 
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі 
вважається таким, що дорівнює 2.  

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і 
призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 
балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 
2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому 
перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 
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Бали за особливі успіхи зазначеним категоріям вступників нараховуються нараховуються 
таким чином: за диплом І ступеня – 10 балів; за диплом ІІ ступеня – 8 балів; за диплом ІІІ 
ступеня – 6 балів. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Рівненського державного гуманітарного 
університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
освіти  нараховуються додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 
одного предмета при розрахунку конкурсного бала в Рівненському державному 
гуманітарному університеті в обсязі від 1 до 20 балів. Додаткові бали відповідають оцінкам за 
конкурсні роботи учасників Всеукраїнської олімпіади Рівненського державного гуманітарного 
університету, сформованим як середнє арифметичне оцінок, виставлених кожним членом журі 
такої олімпіади, яких має бути не менше трьох, у межах від 1 до 20 балів. Якщо бал вступника 
за цей предмет перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський 
(СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК дорівнює 1,02; 
ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), 

які передбачені в додатку 6 Правил прийому (014.04 «Середня освіта (математика)», 014.05 
«Середня освіта (біологія)», 014.07 «Середня освіта (географія)», 014.08 «Середня освіта 
(фізика)», 014.10 «Середня освіта (трудове навчання та технології)», 015.10 «Професійна 
освіта (комп’ютерні технології)», 015.15 «Професійна освіта (охорона праці)», 091 «Біологія», 
101 «Екологія», 104 «Фізика та астрономія») та 1,00 в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули 
повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених 
пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках; 

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих 
педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках. 

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, 
що дорівнює 200. 

Конкурсний бал осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста вступають на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі 
спорідненої спеціальності розраховується за шкалою від 100 до 200 балів за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*ФВ + К2*Д, 
де,  
ФВ – результат фахового випробування (від 100 до 200 балів); 
Д – середній бал (від 100 до 200 балів) додатка до диплому освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста (при обрахунку Д включається оцінка за державну атестацію (від 
100 до 200 балів); у випадку складання вступником більш ніж одного виду державної атестації 
для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки з усіх видів державної атестації; 

К1 і К2 – вагові коефіцієнти (К1=0,8; К2=0,2). 
Оцінки з документа про вищу освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються 

таким чином: «3» («задовільно») відповідає «6», «4» («добре») відповідає «9», «5» 
(«відмінно») відповідає «12». Оцінки, переведені у 12-бальну шкалу, переводяться у 200-
бальну шкалу з допомогою таблиці, наведеної у додатку 7 цих Правил прийому.  

Конкурсний бал осіб, які на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра з іншої спеціальності 
розраховується за формулою:   

Конкурсний бал (КБ) = К1*ФВ + К2*ІМ + К3*ДВ + К4*Д,  
де: 
ФВ – результат фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); 
ІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів); 
ДВ – результат додаткового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); 
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Д – середній бал (за шкалою від 100 до 200 балів) додатка до диплому ступеня 
бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (при обрахунку Д включається оцінка 
за державну атестацію (від 100 до 200 балів); у випадку складання вступником більш ніж 
одного виду державної атестації для розрахунку середнього балу зараховуються оцінки з усіх 
видів державної атестації); 

К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти. К1=0,5; К2=0,3; К3=0,1; К4=0,1. 
 
Повний текст проекту Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 

університету у 2017 році буде представлений для ознайомлення на сайті приймальної комісії 
після затвердження Міністерством юстиції України Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України та представлений на розгляд Вченої ради РДГУ. 

ВИСТУПИЛИ: 

Доц. Джеджера К. В., заступник голови приймальної комісії – Зазначила, що спеціальні 
умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі 
повної загальної середньої освіти мають особи: 

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних 
вищих навчальних закладів за результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати Рівненський державний гуманітарний 
університет (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення); 

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім 
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями 
про проходження військової служби громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 
у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою 

для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 
МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880; 

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року. 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Повідомив, що Правила 
прийому до РДГУ у 2017 році мають бути затверджені на Вченій раді університету 29 грудня 
2016 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Інформацію про підготовку Правил прийому до Рівненського державного 
гуманітарного університету у 2017 році відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 
навчальних закладів України взяти до уваги. 

1.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії ст. в. Веремчук О. В. забезпечити 
підготовку Правил прийому для затвердження їх Вченою радою університету 29 грудня 
2016 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Веремчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Для 
ознайомлення вступників з діяльністю університету, переліком факультетів та спеціальностей, 
на які здійснюватиметься набір, підготовлено друковані буклети та відеопрезентацію. 
Відповідальною за профорієнтаційну роботу в РДГУ доц. Черніговець підготовлено програму 
та сценарій заходу. Однак, оскільки  Умови прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів України  ще не затверджені в Міністерстві Юстиції України, а відповідно й Правила 
прийому не затверджені, то День відкритих дверей РДГУ запропонувала провести після їх 
затвердження. Звернула увагу деканів на те, що відповідальні за профорієнтаційну роботу 
факультетів мають забезпечити якісну та відповідну правилам прийому до РДГУ у 2017 році 
підготовку рекламно-інформаційних матеріалів. 
 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Проведення Дня відкритих дверей РДГУ здійснити після затвердження Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України  та Правил прийому до РДГУ. 

2.2 Відповідальним за профорієнтаційну роботу факультетів забезпечити якісну та 
відповідну правилам прийому до РДГУ у 2017 році підготовку рекламно-інформаційних 
матеріалів. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц.  Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 6 – Повідомив, що на розгляд 
приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету надійшли 
документи з проханням видати запрошення на навчання іноземного громадянина Лівії Essadi 

Abdulmuneam Mohammed ABD Allatteef.  

Зазначив, що на підставі Порядку видачі іноземним громадянам та особам без 
громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також на підставі розгляду 
наданих іноземним громадянином документів (копія паспорта та документи про попередню 
освіту) та за результатами проведеної з вступником співбесіди встановлено, що рівень освіти 
іноземного громадянина Лівії Essadi Abdulmuneam Mohammed ABD Allatteef дають йому право 
на навчання в РДГУ та йому може бути видане запрошення на навчання щодо встановленого 
зразка. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1 Видати запрошення встановленого зразка на навчання у Рівненському державному 
гуманітарному університеті іноземному громадянину Лівії Essadi Abdulmuneam Mohammed 

ABD Allatteef. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       О. В. Веремчук 


