
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
31 липня  2017 р. м. Рівне     № 14 
 
 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 29 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра заочної 
форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 27.07.2017 р. по 31.07.2017 р. 
Доповідають: голова відбіркової комісії № 3: доц. Сингаївський Д. В. 

2. Про допуск до участі в творчих конкурсах, вступних іспитах та співбесідах 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання (за кошти фізичних та 
юридичних осіб), які подали заяви та необхідні документи з 12.07.2017 р. по 31.07.2017 р. 
на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідають: голови відбіркових 

комісій № 1–№ 2 ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

3. Про допуск до фахових вступних випробувань вступників освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста та на основі 
раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю, які подали заяви та необхідні 
документи з 12.07.2017 р. по 31.07.2017 р. Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–

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

4.  Про допуск до фахових вступних випробувань вступників освітнього ступеня 
магістра заочної форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.2017 р. 
по 31.07.2017 р. Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Сингаївський Д. В. 

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

Кисіль П. В. 

6. Про визначення місця в рейтингу вступників, які отримали однаковий конкурсний 
бал.  Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

7. Про розподіл ліцензованого обсягу на підготовку магістрів в межах 
спеціальностей «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))», «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа». Доповідає: заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії доц. Веремчук О. В. 

 



2 

1. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра заочної форми 
навчання, які подали заяви та необхідні документи з 27.07.17 р. по 31.07.17 р.  

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня магістра заочної 
форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 27.07.17 р. по 31.07.17 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, що по відбірковій 

комісії № 1 відсутні заяви вступників для освітнього ступеня бакалавра заочної форми 
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які мають право на складання вступних 
іспитів з конкурсних предметів. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив, що до відбіркової 
комісії № 2 надійшла заява Воловніка Максима Васильовича, вступника освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, який має право 
на складання вступних іспитів з конкурсних предметів: «Українська мова та література» та 
«Історія України». Зазначив також про кількість вступників освітнього ступеня бакалавра 
заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, допущених до творчих 
конкурсів.  

 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

2.1 Допустити до складання вступних іспитів з конкурсних предмутів Воловніка 

Максима Васильовича, вступника освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб. 

2.2 Допустити до участі у творчих конкурсах вступників освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб згідно з 
розкладом та зі сформованими списками (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної 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 31.07.17 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. 
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Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня бакалавра заочної 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 31.07.17 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 заочної 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 31.07.17 р., згідно з розкладом та зі сформованими 
списками (Додаток 2). 

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

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
вступників освітнього ступеня магістра заочної форми навчання, які подали заяви та 
необхідні документи з 12.07.17 р. по 31.07.17 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 заочної 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 заочної форми навчання (Додаток 6). 
 
5. 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 073 Менеджмент денної форми навчання  Баркха Хамза 

Хусайн А, громадянина Лівії. 
 
 
УХВАЛИЛИ: 

4.1 Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра зі 
спеціальності 073 Менеджмент денної форми навчання  Баркха Хамза Хусайн А, 
громадянина Лівії, за результатами співбесіди з фахового випробування. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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6. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Джеджеру К. В., відовідального секретаря приймальної комісії – Повідомила 
про те, що за результатами подання заяв вступників Лис Наталії Володимирівни та Жук 

Ольги Ігорівни (спеціальність 035 Філологія (українська мова та література)) денної форми 
навчання в ЄДЕБО висвітлені однакові конкурсні бали (162). Однаковими є середній бал 
додатку до атестата обох вступників (9,9) та сертифікат з конкурсного предмета (162). 
Запропонувала визначити першою в рейтингу Жук Ольгу Ігорівну на підставі отримання 
нею вищого балу (142) у сертифікаті з історії Ураїни (другій обов”язковий предмет). 

Конкурсні дані вступників: 

ПІБ вступників Спеціальність 

№  

особової справи 

в ЄДЕБО 

Конкурсні показники 

Сер. бал 

атестату 

Сертифікат з 

укр. мови та 

літаратура 

Сертифікат 

з історії 

України 

Сертифікат 

з 

географії 

Лис Наталії 

Володимирівни 

035 Філологія 

(українська мова 

та література) 

199258 9,9 162 117 144 

Жук Ольги 

Ігорівни 

035 Філологія 

(українська мова 

та література) 

2828198 9,9 162 142 119 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

6.1 Визначити першою в рейтингу серед двох заяв з однаковим конкрсним балом 
(150.909) заяву Жук Ольги Ігорівни на підставі отримання нею вищого балу (142) у 
сертифікаті з історії Ураїни як другого обов”язкового предмету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

7. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Веремчук О. В., заступника відовідального секретаря приймальної комісії – 
Звернулася з проханням здійснити перерозподіл ліцензованого обсягу на підготовку 
магістрів в межах спеціальностей 014 «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням 
мови))» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», представленого у  
відомостях щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Рівненського  
державного гуманітарного університету (переоформлена ліцензія на освітню діяльність у 
сфері вищої освіти згідно з наказом МОН від 06.07.2017 № 141-л) з урахуванням 
конкурсної ситуації щодо наявності заяв вступників, а саме: 

014 Середня освіта (англійська мова і література) – 9 (денна форма навчання) та 3 

(заочна форма навчання); 
014 Середня освіта (німецька мова і література) – 4 (денна форма навчання) та 4 

(заочна форма навчання); 
014 Середня освіта (французька мова і література) – 3 (денна форма навчання) та 3 

(заочна форма навчання); 

014 Середня освіта (російська мова і література) – 2 (денна форма навчання) та 2 

(заочна форма навчання); 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:  

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія – 7 (денна форма навчання), 

10 (заочна форма навчання) Документознавство та інформаційна діяльність – 
18 (денна форма навчання), 15 (заочна форма навчання). 
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Відповідно є необхідність здійснити перерозподіл державних місць, а саме: 

 для здобуття ступеня МАГІСТРА в межах спеціальностей «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» та «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням 
мови))» 

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

Денна форма навчання 
 

18 – документознавство та інформаційна діяльність 
 7 – 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 
 

3 – англійська мова 
1 – німецька мова 
1 – французька мова 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

7.1 Затвердити перерозподіл ліцензованого обсягу на підготовку магістрів в межах 
спеціальностей 014 «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))» та 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


