
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

20 липня 2021 р. м. Рівне     № 15 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 23 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження результатів співбесіди осіб, які вступають на місця державного 

замовлення на навчання для здобуття ОС бакалавра  на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти та подали заяви й необхідні документи в 

період з 14.07.21 р. по 16.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

2. Про оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти 

за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

3. Про затвердження результатів вступних іспитів з конкурсних предметів та творчих 

конкурсів осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

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

здобуття освіти та подали заяви й необхідні документи в період з 14.07.21 р. по 

16.07.21 р. (ІІІ потік). 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

4. 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 вступних іспитів або творчих конкурсів за 

період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

5. 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 ЗНО, за період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

6. Про розгляд заяв, документів та затвердження середнього балу документа про освіту 

вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти (на підставі сертифікатів ЗНО, результатів 

творчих конкурсів чи вступних іспитів з конкурсних предметів), які подали заяви та 

необхідні документи в період з 17.07.21р. по 20.07.21 р. 



2 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

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

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти (на 

підставі сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи вступних іспитів з 

конкурсних предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 17.07.21 

р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

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

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

спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у період з 

17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

9. Про розгляд заяв та документів вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста)    

за денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 

20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

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

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

формою здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

11. Про розгляд заяв та документів вступників на навчання для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою 

здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

12. Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття 

освіти до участі у вступних фахових випробуваннях, що проходитимуть 21.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

13. Різне. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів співбесіди осіб, які вступають на місця державного 

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

формою здобуття освіти та подали заяви й необхідні документи в період з 14.07.21 р. по 

16.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Зняти перше та друге питання порядку денного засідання приймальної комісії з 

розгляду. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 
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Про затвердження результатів вступних іспитів з конкурсних предметів та творчих 

конкурсів осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти та 

подали заяви й необхідні документи в період з 14.07.21 р. по 16.07.21 р. (ІІІ потік). 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити результати вступних іспитів з конкурсних предметів та творчих 

конкурсів осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти та подали заяви й 

необхідні документи в період з 14.07.21 р. по 16.07.21 р. (ІІІ потік) (Додаток 1).  

3.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. В. В. Левчуку забезпечити 

доведення результатів вступних іспитів з конкурсних предметів та творчих конкурсів до 

громадськості шляхом розміщення на стенді приймальної  комісії та на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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 вступних іспитів або творчих конкурсів за період з 17.07.21 

р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 1 доц. Гордєєв В. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію заступника голови відбіркової комісії № 1 доц. Гордєєва В. А. взяти 

до уваги (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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 

ЗНО, за період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяв, документів та затвердження середнього балу документа про освіту 

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

формою здобуття освіти (на підставі сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи 

вступних іспитів з конкурсних предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 

17.07.21р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити середній бал документа про освіту вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, заяви 

яких з усіма необхідними документами зареєстровані в ЄДЕБО у період з 17.07.21р. по 

20.07.21 р. (Додаток 4).  

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття 
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освіти (на підставі сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи вступних іспитів з 

конкурсних предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 17.07.21 р. по 

20.07.21 р. на «Зареєстровано у закладі освіти». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти (на підставі 

сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи вступних іспитів з конкурсних 

предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти (на підставі 

сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи вступних іспитів з конкурсних 

предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. та 

заяви яких зареєстровано у закладі освіти (Додаток 5). 

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

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

освіти (на підставі сертифікатів ЗНО, результатів творчих конкурсів чи вступних іспитів з 

конкурсних предметів), які подали заяви та необхідні документи в період з 17.07.21 р. по 

20.07.21 р. і мають статус «Зареєстровано у закладі освіти» на «Допущено  до конкурсу». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

за денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяв та документів вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста)    за 

денною/заочною формою здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В.  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

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

необхідні документи в період з 17.07.21р. по 20.07.21 р. (Додаток 7) на «Зареєстровано у 

закладі освіти». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

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

здобуття освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 
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Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

10.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 2 доц. Симонович Н. В. взяти до уваги 

(Додаток 8). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяв та документів вступників на навчання для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття 

освіти, що надійшли у період з 17.07.21 р. по 20.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

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

17.07.21 р. по 20.07.21 р. (Додаток 9) на «Зареєстровано у закладі освіти». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Про допуск вступників на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра, 

ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти до участі у 

вступних фахових випробуваннях, що проходитимуть 21.07.21 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти до 

участі у вступних фахових випробуваннях, що проходитимуть 21.07.21 р. (Додаток 10).   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 
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