
 РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

07 серпня  2017 р. м. Рівне     № 17 
 
 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників для 
здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання (на основі ПЗСО). 
Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 2 ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

2. Про зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників для 
здобуття ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста. 
Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 2 ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

3.  Про зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників для 
здобуття ступеня магістра денної форми навчання. Доповідає: голова відбіркової комісії 

№ 3: доц. Сингаївський Д. В. 

4. Про затвердження рейтингового списку та рекомендацію до зарахування 
вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
творчих конкурсів та вступних іспитів, для здобуття освітнього ступеня бакалавра та 
заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідають: голови 

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

5. Про результати фахових випробувань вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому числі на 
основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю) та вступників для здобуття 
освітнього ступеня магістра заочної форми навчання. Доповідає: заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії доц. Левчук І. Б. 

6. Про затвердження рейтингового списку та рекомендацію до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі 
ОКР молодшого спеціаліста на місця державного замовлення. Доповідають: голови 

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

7. Про затвердження рейтингового списку та рекомендацію до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня магістра заочної форми навчання на місця 
державного замовлення. Доповідає: голова відбіркової комісії № 3: доц. Сингаївський Д. В. 

8. Про формування реєстру осіб, які можуть претендувати на переведення на 
вакантні місця державного замовлення. Доповідає: відповідальний секретар приймальної 

комісії доц. Джеджера К.В. 
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1. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Поінформував про кількість 
зарахованих на навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття ступеня 
бакалавра денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти, які 
виконали вимоги до зарахування у встановлені Правилами прийому терміни (Додаток 1). 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Поінформував про кількість 
зарахованих на навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття ступеня 
бакалавра денної та заочної форм навчання на основі повної загальної середньої освіти, які 
виконали вимоги до зарахування у встановлені Правилами прийому терміни (Додаток 2). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним замовленням вступників згідно з додатком (Додаток 3). 

2. Зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами 1 курсу заочної форми навчання за 
спеціальностями за державним замовленням вступників згідно з додатком (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Поінформував про кількість 
зарахованих на навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які виконали 
вимоги до зарахування у встановлені Правилами прийому терміни. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Поінформував про кількість 
зарахованих на навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які виконали 
вимоги до зарахування у встановлені Правилами прийому терміни. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами 1 курсу (2 р.н.) денної форми 
навчання за спеціальностями за державним замовленням вступників згідно з додатком 
(Додаток 5). 

2. Зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами 1 курсу (3 р.н.) денної форми 
навчання за спеціальностями за державним замовленням вступників згідно з додатком 
(Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Поінформував про 
кількість зарахованих на навчання на місця державного замовлення вступників для 
здобуття ступеня магістра на навчання на місця державного замовлення, які виконали 
вимоги до зарахування у встановлені Правилами прийому терміни. Повідомив про те, що 
списки зарахованих та відповідний проект наказу про зарахування на місця державного 
замовлення вступників для здобуття ступеня магістра підготовлені та перевірені 
працівниками відбіркової комісії. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами 1 курсу денної форми навчання за 
спеціальностями за державним замовленням вступників для здобуття ступеня магістра 
згідно з додатком (Додаток 7). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Представив рейтингові списки 
із зазначенням рекомендацій до зарахування вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра за заочною формою навчання за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Представив рейтингові 
списки із зазначенням рекомендацій до зарахування вступників, які вступають на основі 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів 
для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою навчання за кошти фізичних 
та юридичних осіб. 

 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Затвердити рейтингові списки із зазначенням рекомендацій до зарахування 
вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
творчих конкурсів та вступних іспитів для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 
заочною формою навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 8). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
5. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 

Повідомила про результати проведення фахових випробувань вступників для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого 
спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю) 
та вступників для здобуття освітнього ступеня магістра заочної форми навчання. Зазначила, 
що результати випробувань були оприлюднені на інформаційних стендах відповідних 
відбіркових комісій та на сайті приймальної комісії. 

 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

5.1 Затвердити результати фахових випробувань вступників для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому 
числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), що до протоколу 
додаються (Додаток 9). 

5.2 Затвердити результати фахових випробувань вступників для здобуття освітнього 
ступеня магістра заочної форми навчання, що до протоколу додаються (Додаток 10). 
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6. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Представив рейтингові списки 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі 
ОКР молодшого спеціаліста із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення. Запропонував затвердити рейтингові списки та рекомендувати на 
навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Представив рейтингові 
списки вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на 
основі ОКР молодшого спеціаліста із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення. Запропонував затвердити рейтингові списки та рекомендувати на 
навчання на місця державного замовлення вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1 Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення. Списки до протоколу 
додаються (Додаток 11). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії №  3 – Представив рейтингові 
списки вступників для здобуття освітнього ступеня магістра заочної форми навчання із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення. Просив 
затвердити рейтингові списки та рекомендувати на навчання на місця державного 
замовлення вступників для здобуття освітнього ступеня магістра заочної форми навчання 
на місця державного замовлення.  

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1 Затвердити рейтингові списки вступників для здобуття освітнього ступеня 
магістра заочної форми навчання із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення. Списки до протоколу додаються (Додаток 12). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К.В., відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомила з 
листом МОН України № 1/9-430 від 04.08.2017, у якому рекомендується приймальним 
комісіям вищих навчальних закладів створити для кожної конкурсної пропозиції реєстри 
осіб, які можуть претендувати на переведення на вакантні місця державного замовлення. 
Реєстри підлягають оприлюдненню на стендах приймальних комісій ВНЗ та веб-сайтах 
навчальних закладів, їх зміст повинен систематично актуалізуватись. Реєстри мають бути 
розподілені на категорії відповідно до пункту 3 розділу XI Умов прийому. Остання 
категорія може не оформлюватись окремо, оскільки повністю визначається рейтинговим 
списком вступників. МОН звертає увагу, що претендувати на переведення на вакантні 
місця державного замовлення можуть лише особи, які зараховані на навчання на відповідну 
конкурсну пропозицію за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної 



5 

середньої освіти і не отримували рекомендації до зарахування на місця державного 
замовлення.  

Підкреслила, що згідно із зазначеним листом переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних 
осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому) проводиться 
не пізніше 18 серпня і здійснюється в межах кожної конкурсної пропозиції окремо. 

Ознайомила з реєстром вступників, які мають підстави для переведення на вакантні 
місця державного замовлення у Рівненському державному гуманітарному університеті, 
сформованим відповідно до п. 3 розділу ХІ Умов прийому.  
 
 
УХВАЛИЛИ: 
 

8.1 Затвердити реєстр вступників, які мають підстави для переведення на вакантні 
місця державного замовлення, що до протоколу додається (Додаток 13).  

8.2 Оприлюднити зазначений реєстр на стендах приймальної комісії та на сайті 
приймальної комісії РДГУ. 
 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар     доц. К. В. Джеджера 


