
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

23 листопада 2022 р. м. Рівне     № 61 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 20 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про хід прийому заяв та документів на навчання на кон’юнктурних спеціальностях 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС 

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

освіти за період з 01.11.2022 р. по 23.11.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

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

навчання на кон’юнктурних спеціальностях за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра за денною/заочною формою 

здобуття, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.11.2022 р. по 

23.10.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

3. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у вступному фаховому іспиті та 

індивідуальній усній співбесіді з іноземної мови вступників на навчання на 

кон’юнктурних спеціальностях за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

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

формою здобуття, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.11.2022 р. 

по 23.11.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

4. Про розгляд заяв та документів іноземців та осіб без громадянства для вступу на 

навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною формою здобуття освіти, що надійшли до відбіркової 

комісії № 3 в період з 20.11.2022 р. по 23.11.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

5. Про обчислення балів/оцінок вступників на основі документа про попередній 

здобутий рівень освіти та встановлення мінімально необхідного для вступу значення 

кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний 

іспит для іноземців та осіб без громадянства, які подали заяви й необхідні документи 

в період з 20.11.2022 р. по 23.11.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

6. Про допуск до участі у вступних іспитах іноземців та осіб без громадянства для 

вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 20.11.2022 р. по 23.11.2022 р. 
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Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

7. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

заяв та документів на навчання на кон’юнктурних спеціальностях за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра (ОС магістра), 

ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти за період з 01.11.2022 р. по 

23.11.2022 р. (Додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – У зв’язку з відсутністю заяв 

від вступників на навчання на кон’юнктурних спеціальностях за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС бакалавра за 

денною/заочною формою здобуття освіти в період з 01.10.2022 р. по 24.10.2022 р. 

запропонувала зняти розгляд даного питання з порядку денного. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. У зв’язку з відсутністю заяв від вступників на навчання на кон’юнктурних 

спеціальностях за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі 

здобутого ОС бакалавра за денною/заочною формою здобуття освіти в період з 01.10.2022 р. 

по 24.10.2022 р. запропонувала зняти розгляд даного питання з порядку денного. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання на кон’юнктурних спеціальностях за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС магістра, ОКР спеціаліста 

за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви й необхідні документи в період 

з 01.11.2022 р. по 23.11.2022 р. (Додаток 2). Запропонувала зареєструвати подані заяви у 

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

індивідуальній усній співбесіді з іноземної мови (Додаток 3).   

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Змінити статус заяв вступників на навчання на кон’юнктурних спеціальностях за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС 

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

необхідні документи в період з 01.11.2022 р. по 23.11.2022 р. на «Зареєстровано у закладі 

освіти» (Додаток 2). 

3.2. Допустити вступників на навчання на кон’юнктурних спеціальностях за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі здобутого ОС магістра, 

ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які подали заяви й необхідні 

документи в період з 01.11.2022 р. по 23.11.2022 р. до участі у вступному фаховому іспиті та 

індивідуальній усній співбесіді з іноземної мови (Додаток 3).   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
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Тетяну КОЛУПАЄВУ, голову відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами – Виступила з інформацією про вступників 

(громадян Китайської Народної Республіки), яким центром міжнародних відносин та роботи з 

іноземними студентами РДГУ були видані запрошення на навчання та які подали в період з 

20.11.2022 р. по 23.11.2022 р. до відбіркової комісії № 3 заяви та пакети документів  для 

вступу на навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною формою здобуття освіти у дистанційному форматі (Додатки 4, 5).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь ЛЕВЧУК, відповідальний секретар приймальної комісії – Повідомив, що 

детальний розгляд відповідальним секретарем приймальної комісії та його заступниками 

поданих пакетів документів показав, що жодна особова справа не оформлена належним чином 

та відповідно до Порядку прийому та Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

у Рівненському державному гуманітарному університеті в 2022 році не дотримано вимог для 

прийому, що висуваються до вступників з числа іноземців та осіб без громадянства. Зокрема,  

у більшості справ представлено кілька копій різних документів про освіту без завіреного 

перекладу українською мовою; відсутні оригінали документів про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень; з деяких документів важко встановити, до якого освітнього 

рівня вітчизняної системи освіти вони прирівнюються; відсутні або протерміновані візи; не 

здійснено процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі; присутні помилки у 

нотаріально завірених перекладах документів, що посвідчують особу громадян; не відомо, чи 

отримали вступники комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки тощо. 

Відтак, запропонував голові відбіркової комісії № 3 дотриматися усіх вимог та необхідних 

процедур, доукомлектувати представлені пакети необхідними документами вступників-

іноземців та подати їх повторно на розгляд приймальної комісії. 

 

Тетяна КОЛУПАЄВА, голова відбіркової комісії № 3, начальник центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами – Запевнила присутніх, що усі процедури 

здійснені, усі необхідні документи наявні, однак через брак часу технічно не оформлені в 

особові справи. Відтак, на її думку, немає підстав відмовити іноземним громадянам у прийомі 

їхніх заяв на вступ та проведенні вступних іспитів.  

 

Василь ЛЕВЧУК, відповідальний секретар приймальної комісії – Запропонував за 

таких обставин покласти усю відповідальність за належний прийом заяв й необхідних 

документів іноземних вступників, а також організацію та здійснення усіх процедур щодо 

прийняття іноземців на навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти, передбачених Порядком прийому 

та Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному 

гуманітарному університеті в 2022 році на голову відбіркової комісії № 3, начальника центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами Тетяну КОЛУПАЄВУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію Тетяни КОЛУПАЄВОЇ, голови відбіркової комісії № 3, начальника 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами (Додатки 4, 5) та 

зауваження Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії взяти до уваги. 

4.2. Заяви на вступ від іноземних громадян прийняти, особові справи привести в 

належний стан. 

4.3. Копії заяв та необхідних документів іноземців-вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою 

здобуття освіти долучити до протоколу. 

4.4. Усю відповідальність за належний прийом заяв й необхідних документів іноземних 

вступників, а також організацію та здійснення усіх процедур щодо прийняття іноземців на 

навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за денною формою здобуття освіти, передбачених Порядком прийому та Правилами прийому 
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на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 

університеті в 2022 році на голову відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами Тетяну КОЛУПАЄВУ. 

Результати голосування: 

За – 14. 

Проти – 3 (Левчук В., Шалівська Ю., Слобода О.). 

Утримались – 3 (Бабич С., Марчук Г., Симонович Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Тетяну КОЛУПАЄВУ, голову відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами – Представила інформацію про обчислення 

балів/оцінок вступників на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та 

встановлення мінімально необхідного для вступу значення кількості балів/оцінок із 

загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців та осіб без 

громадянства, які подали заяви й необхідні документи в період з 20.11.2022 р. по 23.10.2022 р. 

(Додаток 6).   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь ЛЕВЧУК, відповідальний секретар приймальної комісії – Зауважив, що система 

оцінювання, зазначена в додатках до документів про попередню освіту вступників із числа 

іноземців, не відповідає жодній шкалі, що діє в Україні. Не представлена така інформація і 

головою відбіркової комісії № 3 Тетяною КОЛУПАЄВОЮ. Відтак, важко однозначно 

обчислити бал/оцінку вступників на основі документа про попередній здобутий рівень освіти 

та встановити у такому випадку мінімально необхідне для вступу значення кількості 

балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців та 

осіб без громадянства. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію Тетяни КОЛУПАЄВОЇ, голови відбіркової комісії № 3, начальника 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами (Додаток 6) взяти до уваги 

та долучити до протоколу. 

Результати голосування: 

За – 14. 

Проти – 0. 

Утримались – 6 (Левчук В., Шалівська Ю., Слобода О., Бабич С., Марчук Г., Симонович 

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Тетяну КОЛУПАЄВУ, голову відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами – Запропонувала допустити до участі у вступних 

іспитах на навчання для здобуття ОС бакалавра, ОС магістра за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною формою здобуття освіти іноземних громадян, які подали заяви та 

необхідні документи в період з 20.11.2022 р. по 23.11.2022 р. (Додаток 7).   

 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Допустити до участі у вступних іспитах на навчання для здобуття ОС бакалавра, 

ОС магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти 

іноземних громадян, які подали заяви та необхідні документи в період з 20.11.2022 р. по 

23.11.2022 р. (Додаток 7).   

Результати голосування: 

За – 14. 
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Проти – 3 (Левчук В., Шалівська Ю., Слобода О.). 

Утримались – 3 (Бабич С., Марчук Г., Симонович Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 

 


