
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

31 серпня 2022 р. м. Рівне     № 36 

 

Засідання приймальної комісії 

 

В.о. голови приймальної 

комісії 

– – Роман ПАВЕЛКІВ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 25 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження результатів індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОКР 

спеціаліста (ОС магістра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають 

на кон’юнктурні спеціальності за результатами ІУС (ІІ потік). 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

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

формою здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за 

результатами ІУС та успішно склали усі вступні випробування (ІІ потік). 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

3. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти від осіб, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за 

результатами магістерського тесту навчальної компетентності, за період з 28.08.2022 

р. по 30.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

4. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності від осіб, 

які подали заяви та необхідні документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

5. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

ОС бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні 

спеціальності від осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 28.08.2022 

р. по 30.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

6. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступному фаховому іспиті вступників на 

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

ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні 

документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. 
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Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

7. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступному фаховому іспиті вступників на 

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

спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні 

документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

8. Про реєстрацію заяв вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти на некон’юнктурні 

спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в період з 28.08.2022 р. по 

30.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 
 

9. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС доктора філософії 

на основі здобутого освітнього ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за 

денною/вечірньою формою здобуття освіти від осіб, які подали заяви та необхідні 

документи в період з 25.08.2022 р. по 31.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Ірина АНДРОЩУК 

 

10. Про допуск до участі  у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ОС доктора філософії на основі здобутого освітнього ступеня магістра 

(ОКР спеціаліста) за денною/вечірньою формою здобуття освіти, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 25.08.2022 р. по 31.08.22 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Ірина АНДРОЩУК 

 

11. Різне. 

11.1. Про допуск до ліквідації академрізниці у зв’язку з поновленням чи 

переведенням. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юлія 

ШАЛІВСЬКА 

 

11.2. Про підсумки роботи інформаційно-консультаційної групи приймальної комісії 

РДГУ для роботи зі вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра за період 

з 01.07.2021 р. по 30.07.2021 р.  

Доповідає: керівник інформаційно-консультаційної групи доц. Шліхта Г. О. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила результати 

індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови вступників на навчання для здобуття ОС 

магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста (ОС магістра) за денною/заочною формою 

здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами ІУС (ІІ потік) 

(Додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити результати індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови вступників 

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

денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за 

результатами ІУС (ІІ потік) (Додаток 1). 
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1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення результатів вступних випробувань на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Запропонувала допустити до 

участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого ОКР спеціаліста (ОС магістра) за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами ІУС та успішно склали усі вступні 

випробування (ІІ потік) (Додаток 2).   

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Допустити до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста (ОС магістра) за денною/заочною формою 

здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами ІУС та успішно 

склали усі вступні випробування (ІІ потік) (Додаток 2).   

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

розміщення списків допущених до участі в конкурсному відборі на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра 

(магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти від осіб, які 

вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами магістерського тесту навчальної 

компетентності, за період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 3). 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), 

ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти 

на некон’юнктурні спеціальності від осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 

28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 4). 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Повідомила про хід прийому 

заяв та документів на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (магістра), 

ОКР спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною 

формою здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності від осіб, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 5). 
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УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 Наталії СИМОНОВИЧ взяти до уваги 

(Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра 

(магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні документи в 

період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 6). Запропонувала зареєструвати подані заяви у 

закладі освіти та допустити означених вступників до участі у вступному фаховому іспиті 

(Додаток 7).   

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 2 змінити статус заяв вступників на 

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

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на кон’юнктурні 

спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні документи в період з 

28.08.2022 р. по 30.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 6). 

6.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі здобутого 

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

вступають на кон’юнктурні спеціальності за результатами МТНК та подали заяви й необхідні 

документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. до участі у вступному фаховому іспиті в 

обраних вступниками потоках (Додаток 7). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

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

спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні документи в період з 

28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 8). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі 

освіти та допустити означених вступників до участі у вступному фаховому іспиті (Додаток 9).   

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 2 змінити статус заяв вступників на 

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

кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають на 

некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й необхідні документи в період з 28.08.2022 р. 

по 30.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 8). 

7.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра (магістра), ОКР спеціаліста за кошти державного бюджету за денною/заочною 

формою здобуття освіти, які вступають на некон’юнктурні спеціальності та подали заяви й 

необхідні документи в період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. до участі у вступному фаховому 

іспиті в обраних вступниками потоках (Додаток 9). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

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

спеціаліста виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою 

здобуття освіти на некон’юнктурні спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в 

період з 28.08.2022 р. по 30.08.22 р. (Додаток 10). Запропонувала зареєструвати подані заяви у 
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закладі освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття 

освіти на некон’юнктурні спеціальності, які подали заяви та необхідні документи в період з 

28.08.2022 р. по 30.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 10). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Ірину АНДРОЩУК, голову відбіркової комісії № 4 – Повідомила про хід прийому заяв 

та документів на навчання для здобуття ОС доктора філософії на основі ОС магістра (ОКР 

спеціаліста) за денною/вечірньою формою здобуття освіти від осіб, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 25.08.2022 р. по 31.08.22 р. (Додаток 11). 

 

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 4 Ірини АНДРОЩУК взяти до уваги 

(Додаток 11). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Ірину АНДРОЩУК, голову відбіркової комісії № 4 – Представила списки вступників 

на навчання для здобуття ОС доктора філософії на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) за 

денною/вечірньою формою здобуття освіти, які подали заяви й необхідні документи в період з 

25.08.2022 р. по 31.08.22 р. (Додаток 12). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі 

освіти та допустити означених вступників до участі у вступному фаховому іспиті та 

вступному іспиті з іноземної мови (Додаток 13).   

 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Зареєструвати у закладі освіти заяви вступників на навчання для здобуття ОС 

доктора філософії на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) за денною/вечірньою формою 

здобуття освіти, що надійшли в період з 25.08.2022 р. по 31.08.22 р. (Додаток 12). 

10.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС доктора філософії на основі 

ОС магістра (ОКР спеціаліста) за денною/вечірньою формою здобуття освіти, які подали заяви 

й необхідні документи в період з 25.08.2022 р. по 31.08.22 р. до участі у вступному фаховому 

іспиті та вступному іспиті з іноземної мови (Додаток 13).   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

11.1. Юлію ШАЛІВСЬКУ, заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 

Запропонувала допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи 

переведенням осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами. 

 

УХВАЛИЛИ:  

11.1.1. Допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи 

переведенням осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами 

(Додаток 14). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11.2. Ганну ШЛІХТУ, керівника інформаційно-консультаційної групи приймальної 

комісії РДГУ – Представила звіт-статистику роботи консультаційного центру зі створення 

електронних кабінетів вступників та подання заяв в електронній формі для вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавр за у період з 1 липня по 30 серпня 2022 року (Додаток 15). 
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УХВАЛИЛИ:  

12.2.1. Інформацію керівника інформаційно-консультаційної групи приймальної комісії 

РДГУ Ганни ШЛІХТИ взяти до уваги (Додаток 15). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

В.о. голови приймальної комісії     Роман ПАВЕЛКІВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 


