
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

04 серпня 2022 р. м. Рівне     № 22 

 

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 хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти від осіб, які вступають на 

місця державного замовлення на основі індивідуальної усної співбесіди, на місця 

державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

творчих конкурсів за період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

2. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти від осіб, які вступають за 

результатами НМТ (ЗНО), за період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

3. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у творчому конкурсі вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами творчих 

конкурсів), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 

03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

4. Про реєстрацію заяв та допуск до участі в індивідуальній усній співбесіді вступників 

на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти (осіб 

пільгових категорій), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 

р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

5. Про реєстрацію заяв вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною 

формою здобуття освіти (за результатами НМТ (ЗНО)), які подали заяви та необхідні 

документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

6. Про реєстрацію заяв та допуск до участі в конкурсному відборі вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти державного бюджету 

за денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами НМТ (ЗНО) або 

творчих конкурсів), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. 
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по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

7. Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС 

фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, що 

надійшли у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

8. Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною 

формою здобуття освіти, що надійшли у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

9. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у конкурсному відборі вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС 

молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною 

формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи у період з 

01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

10. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступних фахових іспитах вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та 

необхідні документи у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

11. Різне. 

11.1. Про зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила про хід прийому заяв та 

документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 

формою здобуття освіти від осіб, які вступають на місця державного замовлення на основі 

індивідуальної усної співбесіди, на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі творчих конкурсів за період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. (Додаток 

1). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 Галини МАРЧУК взяти до уваги 

(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила про хід прийому заяв та 

документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 

формою здобуття освіти від осіб, які вступають за результатами НМТ (ЗНО), за період з 

01.08.2022 р. по 03.08.22 р. (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 Галини МАРЧУК взяти до уваги 
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(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають за результатами творчих 

конкурсів та подали заяви і необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

(Додаток 3). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі освіти та допустити 

означених вступників до участі у творчому конкурсі (Додаток 4).   

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають за результатами творчих 

конкурсів та подали заяви і необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на 

«Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 3). 

3.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають за результатами творчих конкурсів та подали заяви і необхідні документи в період з 

01.08.2022 р. по 03.08.22 р. до участі у творчому конкурсі в обраних вступниками потоках 

(Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста (ОС 

молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових категорій), які подали заяви та 

необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. і мають право на складання 

індивідуальної усної співбесіди замість НМТ (Додаток 5). Запропонувала зареєструвати 

подані заяви у закладі освіти та допустити означених вступників до участі в індивідуальній 

усній співбесіді в обраних вступниками потоках (Додаток 6). 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста (ОС 

молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових категорій), які вступають за 

результатами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ та подали заяви і необхідні 

документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 

5). 

4.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, 

ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) 

за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових 

категорій), які вступають за результатами ІУС замість НМТ та подали заяви і необхідні 

документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. до участі в індивідуальній усній співбесіді в 

обраних вступниками потоках (Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, які претендують на навчання виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами 



4 

НМТ (ЗНО)), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

(Додаток 7). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, які претендують на навчання виключно за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами 

НМТ (ЗНО)), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на 

«Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 7). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами НМТ (ЗНО) або творчих 

конкурсів), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

(Додаток 8). Запропонувала зареєструвати подані заяви та допустити їх до участі в 

конкурсному відборі. 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами НМТ (ЗНО) або творчих 

конкурсів), які подали заяви та необхідні документи в період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на 

«Зареєстровано у закладі освіти», а потім на «Допущено до конкурсу» (Додаток 8). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила про хід прийому заяв та 

документів від вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. 

(Додаток 9). 

 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 Галини МАРЧУК взяти до уваги 

(Додаток 9). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила про хід прийому заяв та 

документів від вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра 

(магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у 

період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. (Додаток 10). 

 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 Галини МАРЧУК взяти до уваги 

(Додаток 10). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого 

бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, 
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які подали заяви та необхідні документи у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. (Додаток 11). 

Запропонувала зареєструвати подані заяви та допустити їх до участі в конкурсному відборі. 

 

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого 

бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, 

які подали заяви та необхідні документи у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на 

«Зареєстровано у закладі освіти», а потім на «Допущено до конкурсу» (Додаток 11). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи у період з 

01.08.2022 р. по 03.08.22 р. (Додаток 12). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі 

освіти та допустити означених вступників до участі у вступних фахових іспитах (Додаток 13).   

 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви та необхідні документи у період з 

01.08.2022 р. по 03.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 12). 

10.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС 

бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали 

заяви та необхідні документи у період з 01.08.2022 р. по 03.08.22 р. до участі у вступних 

фахових іспитах в обраних вступниками потоках (Додаток 13). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

11.1 Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомив, 

що відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України наказу від 10.06.2022 р. 

№ 542, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.07.22 р. за №774/38110 «Про 

затвердження Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі про участь у 

конкурсному відборі для здобуття вищої (фахової передвищої) освіти України в 2022 році», 

виникла необхідність внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році (Додаток 14).  

 

УХВАЛИЛИ:  

11.1.1 Інформацію Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії 

взяти до уваги. 

11.1.2 Схвалити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році (Додаток 14). 

11.1.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

доведення Правил прийому зі змінами до громадськості шляхом розміщення на вебсайті 

РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 


