
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

12 липня 2022 р. м. Рівне     № 16 

 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 
 

Присутні: 22 члени приймальної комісії (список додається). 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження результатів творчих конкурсів осіб, які претендують на місця 
державного замовлення та подали відповідні заяви і документи у період з 07.07.22 р. 
по 11.07.22 р. (ІІІ потік). 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК  
 

2. Різне. 
2.1. Про розподіл планових показників державного замовлення на підготовку фахівців 

за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра – між освітніми програмами та строками 

навчання. 
Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК  

 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії. – Ознайомив із  
результатами проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, які претендують на місця державного замовлення (денна/заочна форма 

здобуття освіти) на спеціальності: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне 

мистецтво (ІІІ потік 12.07.2022 р.) (Додаток 1). 
 
УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити проведення творчих конкурсів для вступників  на основі повної 
загальної середньої освіти, які претендують на місця державного замовлення (денна/заочна 

форма здобуття освіти) на спеціальності: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 
026 Сценічне мистецтво (ІІІ потік 12.07.2022 р.) (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно.  
 

2. СЛУХАЛИ: 
2.1. Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомив, що 

на основі максимальних обсягів державного замовлення Міністерства освіти і науки України 

на підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, розміщених в базі ЄДЕБО виникла 
необхідність для створення конкурсних пропозицій здійснити розподіл планових показників 



2 

державного замовлення між освітніми програмами та строками навчання. Представив 
відповідні пропозиції (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ:  
2.1.1. Затвердити запропонований розподіл планових показників державного 

замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем бакалавра на основі освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра між освітніми програмами 

та строками навчання (Додаток 2). 
2.1.2. Адміністратору ЄДЕБО Віталію ГУЛЬЧУКУ врахувати затверджений розподіл 

планових показників державного замовлення на підготовку фахівців за освітнім ступенем 
бакалавра на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра між 

освітніми програмами та строками навчання при створенні відповідних конкурсних 
пропозицій у базі ЄДЕБО.  

Рішення прийнято одноголосно.  
 
 

 
Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 
Відповідальний секретар       
приймальної комісії       Василь ЛЕВЧУК  


