
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
24 липня  2017 р. м. Рівне     № 12 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 

 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної  форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.2017 р. по 
24.07.2017 р. Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 2: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Григорчук І. С. 

2. Про допуск до фахових вступних випробувань вступників освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому числі на 
основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які подали заяви та необхідні 
документи з 12.07.2017 р. по 24.07.2017 р. Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–

№ 2: ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

3. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.2017 р. по 
24.07.2017 р. Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Сингаївський Д. В. 

4. Про допуск до фахових випробувань вступників освітнього ступеня магістра денної 
форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.2017 р. по 24.07.2017 р. 
Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Сингаївський Д. В. 

5. Про перевід та поновлення студентів на навчання до РДГУ. Доповідає: заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії доц. Веремчук О. В. 

6. Про розподіл місць державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою 
у 2016 році. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

7. Про допуск до вступного випробування іноземного громадянина для здобуття 
ступеня магістра. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Антонюк-Кисіль П. В. 

8. Про рекомендацію до зарахування іноземного громадянина за результатами 
співбесіди з фахового випробування. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Антонюк-

Кисіль П. В. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.2017 р. по 
24.07.2017 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.2017 р. по 
24.07.2017 р.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.2017 р. 
по 24.07.2017 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу 
додаються (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

2. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), 
які подали заяви та необхідні документи з 12.07.17 р. по 24.07.17 р., та можуть бути 
допущені до фахових вступних випробувань. Зазначив, що для всіх вступників було 
перераховано середній бал документу про освіту і відповідно просив затвердити ці бали. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), 
які подали заяви та необхідні документи з 12.07.17 р. по 24.07.17 р., та можуть бути 
допущені до фахових вступних випробувань. Зазначив, що для всіх вступників було 
перераховано середній бал документу про освіту і відповідно просив затвердити ці бали. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Допустити до участі у фахових вступних випробувань вступників освітнього 
ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому 
числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які подали заяви та 
необхідні документи з 12.07.17 р. по 24.07.17 р., згідно з розкладом та зі сформованими 
списками (Додаток 2). 

2.2 Затвердити середній бал документу про освіту вступникам освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому числі на 
основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю) (Додаток 3). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.17 р. по 24.07.17 р.  
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УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня магістра денної 
та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 21.07.17 р. по 
24.07.17 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються 
(Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня магістра денної форми навчання, які подали заяви та 
необхідні документи з 12.07.17 р. по 24.07.17 р., та можуть бути допущені до фахових 
вступних випробувань. Зазначив, що для всіх вступників було перераховано середній бал 
документу про освіту і відповідно просив затвердити ці бали. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Допустити до участі у фахових вступних випробувань вступників освітнього 
ступеня магістра денної форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 
12.07.17 р. по 24.07.17 р., згідно з розкладом та зі сформованими списками (Додаток 5). 

4.2 Затвердити середній бал документу про освіту вступникам освітнього ступеня 
магістра денної форми навчання (Додаток 6). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Веремчук О. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Повідомила, що до приймальної комісії РДГУ надійшли заяви з проханням ДОПУСТИТИ 
ДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ осіб, які поновлюються та переводяться з іншого 
вищого навчального закладу на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету:  

БЕК Наталію Михайлівну – на 4-й курс художньо-педагогічного факультету напряму 
підготовки «Хореографія (сучасна)» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів РДГУ денної форми навчання; 

ТРЕПАЛКІНУ Анастасію Сергіївну – на 2-й курс художньо-педагогічного факультету 
напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів Національного університету 
водного господарства та природокористування; 

ЛІТВІНЧУК Тетяну Олександрівну – на 4-й курс факультету документальних 
комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної платної форми 
навчання у зв’язку з поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів 
Рівненського інституту слов’янознавства;.  

ЧАЙКОВСЬКУ Любов Володимирівну – на 4-й курс факультету документальних 
комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Документознавство та інформаційна 
діяльність» заочної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як таку, що була 
відрахована з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства; 

СКИБУ Ніну Михайлівну – на 4-й курс факультету документальних комунікацій та 
менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної платної форми навчання у зв’язку 
з поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського інституту 
слов’янознавства;  
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ТИЩЕНКО Ірину Олександрівну – на 2-й курс художньо-педагогічного факультету 
напряму підготовки «Хореографія» заочної платної форми навчання у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії; 

КОВАЛЬЧУК Анастасію Миколаївну – на 3 курс  заочної платної форми навчання 
напряму підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»  у зв’язку з переводом з 2 курсу 
художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Декоративно-прикладне 
мистецтво» денної платної форми навчання; 

НЕСТЕРЧУК Надію Сергіївну – на 4 курс заочної платної форми навчання напряму 
підготовки «Філологія (українська мова і література)» у зв’язку з переводом з 3 курсу 
факультету української філології напряму підготовки «Філологія (українська мова і 
література)» денної державної форми навчання; 

ДЕМЕНЧУКА Назарія Вікторовича – на 3-й курс фізико-технологічного факультету 
напряму підготовки «Технологічна освіта» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
поновленням як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського державного 
гуманітарного університету; 

СІЛІПІНУ Дмитра Борисовича – на 4 курс заочної платної форми навчання напряму 
підготовки «Технологічна освіта» у зв’язку з переводом з 3 курсу фізико-технологічного 
факультету  напряму підготовки «Технологічна освіта» денної державної форми навчання; 

ГАВРИШКІВУ Світлану Володимирівну – на 4-й курс Інституту мистецтв напряму 
підготовки «Музичне мистецтво» денної платної форми навчання. у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В.; 

КАМКІНА Дениса Ігоровича – на 3-й курс Інституту мистецтв напряму підготовки 
«Музичне мистецтво» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як такого, що 
був відрахований з числа студентів денної платної форми навчання Рівненського державного 
гуманітарного університету; 

ПАХОМОВА Дмитра Вадимовича  – на 4-й курс Інституту мистецтв напряму 
підготовки «Музичне мистецтво» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як 
такого, що був відрахований з числа студентів Житомирського інституту культури і мистецтв; 

ФРЕЙБЕРЧУК Олену Іллівну – на 3-й курс психолого-природничого факультету 
напряму підготовки «Психологія» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства 
Київського славістичного університету; 

ЛАЩУК Катерину Юріївну – на 2-й курс факультету іноземної філології напряму 
підготовки «Філологія (англійська мова і література)» денної платної форми навчання у 
зв’язку з поновленням як таку, що була відрахований з числа студентів денної державної 
форми навчання згідно з наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного 

Усі заяви оформлені з відповідними візами на наявні вакантні місця. Академічну 
різницю вищезазначеним особам запропонувала ліквідувати до 10 вересня 2017 року. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 ДОПУСТИТИ ДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ осіб, які переводяться з 
іншого вищого навчального закладу та поновлюються на навчання до Рівненського 
державного гуманітарного університету: 

БЕК Наталію Михайлівну – на 4-й курс художньо-педагогічного факультету напряму 
підготовки «Хореографія (сучасна)» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів РДГУ денної форми навчання; 

ТРЕПАЛКІНУ Анастасію Сергіївну – на 2-й курс художньо-педагогічного факультету 
напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
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поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів Національного університету 
водного господарства та природокористування; 

ЛІТВІНЧУК Тетяну Олександрівну – на 4-й курс факультету документальних 
комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної платної форми 
навчання у зв’язку з поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів 
Рівненського інституту слов’янознавства;.  

ЧАЙКОВСЬКУ Любов Володимирівну – на 4-й курс факультету документальних 
комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Документознавство та інформаційна 
діяльність» заочної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як таку, що була 
відрахована з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства; 

СКИБУ Ніну Михайлівну – на 4-й курс факультету документальних комунікацій та 
менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної платної форми навчання у зв’язку 
з поновленням як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського інституту 
слов’янознавства;  

ТИЩЕНКО Ірину Олександрівну – на 2-й курс художньо-педагогічного факультету 
напряму підготовки «Хореографія» заочної платної форми навчання у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії; 

КОВАЛЬЧУК Анастасію Миколаївну – на 3 курс  заочної платної форми навчання 
напряму підготовки «Декоративно-прикладне мистецтво»  у зв’язку з переводом з 2 курсу 
художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Декоративно-прикладне 
мистецтво» денної платної форми навчання; 

НЕСТЕРЧУК Надію Сергіївну – на 4 курс заочної платної форми навчання напряму 
підготовки «Філологія (українська мова і література)» у зв’язку з переводом з 3 курсу 
факультету української філології напряму підготовки «Філологія (українська мова і 
література)» денної державної форми навчання; 

ДЕМЕНЧУКА Назарія Вікторовича – на 3-й курс фізико-технологічного факультету 
напряму підготовки «Технологічна освіта» заочної платної форми навчання у зв’язку з 
поновленням як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського державного 
гуманітарного університету; 

СІЛІПІНУ Дмитра Борисовича – на 4 курс заочної платної форми навчання напряму 
підготовки «Технологічна освіта» у зв’язку з переводом з 3 курсу фізико-технологічного 
факультету  напряму підготовки «Технологічна освіта» денної державної форми навчання; 

ГАВРИШКІВУ Світлану Володимирівну – на 4-й курс Інституту мистецтв напряму 
підготовки «Музичне мистецтво» денної платної форми навчання. у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В.; 

КАМКІНА Дениса Ігоровича – на 3-й курс Інституту мистецтв напряму підготовки 
«Музичне мистецтво» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як такого, що 
був відрахований з числа студентів денної платної форми навчання Рівненського державного 
гуманітарного університету; 

ПАХОМОВА Дмитра Вадимовича  – на 4-й курс Інституту мистецтв напряму 
підготовки «Музичне мистецтво» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням як 
такого, що був відрахований з числа студентів Житомирського інституту культури і мистецтв; 

ФРЕЙБЕРЧУК Олену Іллівну – на 3-й курс психолого-природничого факультету 
напряму підготовки «Психологія» денної платної форми навчання у зв’язку з поновленням 
як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства 
Київського славістичного університету; 

ЛАЩУК Катерину Юріївну – на 2-й курс факультету іноземної філології напряму 
підготовки «Філологія (англійська мова і література)» денної платної форми навчання у 
зв’язку з поновленням як таку, що була відрахований з числа студентів денної державної 
форми навчання згідно з наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного 
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Академічну різницю вище зазначеним особам ліквідувати до 10 вересня 2017 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
6. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомила, 
що наказом Міністерства освіти і науки України від 21липня 2017 року № 1076 “Про  
затвердження  обсягу  державного  замовлення на прийом фахівців з вищою освітою для 
вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних 
закладів у 2017 році, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України”, на підставі рішення 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 
затверджено обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за 
освітнім ступенем бакалавра, магістра в 2017 році.  

Доведений обсяг роздрукований з офіційного веб-сайту МОН для використання його 
приймальною комісією під час проведення вступної кампанії 2017 року, а також на 
офіційному сайті приймальної комісії РДГУ, інформаційних стендах приймальної комісії та 
внесено до переліку планових показників Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти. 

Запропонувала, зважаючи на конкурсну ситуацію, розподілити обсяг державного 
замовлення в межах спеціальностей між спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями 
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (2 та 3 роки навчання): 

для здобуття ступеня БАКАЛАВРА  

Форма навчання Спеціальність 

025 Музичне мистецтво   

на основі ПЗСО - 10 

Денна форма навчання 
 

3 – музичне мистецтво 
1 – хорове диригування 
1 – оркестрові, духові та ударні  інструменти 
1 – музичний фольклор 
1 – народні інструменти 
1 – естрадний спів 
1 – музичне мистецтво естради 
1 – комп’ютерно-електронна музика 

025 Музичне мистецтво    

на основі ОКР молодшого спеціаліста – 5 

Денна форма навчання  
 

2 – музичне мистецтво 
1 – оркестрові, духові та ударні  інструменти 
1 – музичний фольклор 
1 – естрадний спів 

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

на основі ОКР молодшого спеціаліста - 5 
Денна форма навчання 

 
5 – документознавство та інформаційна діяльність 
0 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія 

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

на основі ПЗСО - 10 
Денна форма навчання 

 
8 – документознавство та інформаційна діяльність 
2 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія 
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029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

на основі ПЗСО - 4 
Заочна форма навчання 

 
4 – документознавство та інформаційна діяльність 
0 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія 

014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови) 

 на основі ПЗСО - 25 
Денна форма навчання 

 
23 – англійська мова 
2 – німецька мова 
0 – французька мова 

014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)  

на основі ПЗСО - 5 
Заочна форма навчання 

 
5 – англійська мова 
0 – німецька мова 
0 – французька мова 

012 Дошкільна освіта  

на основі ОКР молодшого спеціаліста – 15 
Заочна форма навчання 

 
10 – 3 роки навчання  
  5 – 2 роки навчання 

013 Початкова освіта  

на основі ОКР молодшого спеціаліста – 20 
Денна форма навчання 

 
9 – 3 роки навчання  
  11 – 2 роки навчання 

013 Початкова освіта  

на основі ОКР молодшого спеціаліста – 8 
Заочна форма навчання 

 
6 – 3 роки навчання  
 2 – 2 роки навчання 

 
для здобуття ступеня МАГІСТРА 

Форма навчання Спеціальність 
029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - 25 

Денна форма навчання 
 

15 – документознавство та інформаційна діяльність 
10 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія 

029  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - 1 
Заочна форма навчання 

 
1 – документознавство та інформаційна діяльність 
0 – книгознавство, бібліотекознавство та бібліографія 

014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови) - 15 
Денна форма навчання 

 
9 – англійська мова 
3 – німецька мова 
3 – французька мова 

014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови) - 5 

Заочна форма навчання 
 

5 – англійська мова 
0 – німецька мова 
0 – французька мова 

Екологія - 13 

Денна форма навчання 
 

7 – екологія 
6 – радіоекологія 
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УХВАЛИЛИ: 
 

6.1 Затвердити обсяг державного замовлення в межах спеціальностей між 
спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (2 
та 3 роки навчання) (Додаток 7).  
 
 
7.  СЛУХАЛИ: 
 

Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 4 – Повідомив, що до 
приймальної комісії надійшла заява та відповідні документи від іноземного громадянина з 
проханням прийняти на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 
073 Менеджмент денної форми навчання – Бен Мамсур Хамза Абдала Абдулалі, громадянина 
Лівії. Просив допустити зазначеного вступника до співбесіди з фахового випробування. 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

7.1 Допустити Бен Мамсур Хамза Абдала Абдулалі, громадянина Лівії, до співбесіди з 
фахового випробування зі спеціальності 073 Менеджмент для здобуття ступеня магістра за 
денною формою навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
8. СЛУХАЛИ: 
 

Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 4 – За результатами співбесіди з 
фахового випробування просив рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня магістра зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична кільтура) за денною формою 
навчання Чіпа Аюп М. Абдел Ані, громадянина Лівії. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

8.1 Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична кільтура) за денною формою навчання вступника-
іноземця, Чіпа Аюп М. Абдел Ані, громадянина Лівії, за результатами співбесіди з фахового 
випробування. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


