ЗАТВЕРДЖЕНО
вченою радою Рівненського державного
гуманітарного університету
(Протокол № 03 від 23.02.2017 р.)

ЗМІНИ
ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО РІВНЕНСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2017

У зв’язку з рішеннями, прийнятими Ліцензійною комісією МОН України (протоколи
№ 29/1 від 07.12.2016 р., № 33/1 від 27.12.2016 р., № 34/1 від 05.01.2017 р., № 38/1 від
02.02.2017 р., № 39/1 від 09.02.2017 р.) щодо розширення провадження освітньої діяльності
Рівненського державного гуманітарного університету, започаткування нових спеціальностей,
рівня вищої освіти та змінами, внесеними до Постанови Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» згідно з Постановами Кабінету
Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674 та від 01 лютого 2017 р. № 53, внесено такі
зміни до Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 2017:

1) У Додатку 1 до Правил прийому
Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та
спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та
нормативні терміни навчання
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Розділ «Історико-соціологічний факультет» доповнено пунктом, в якому висвітлено
дані про започаткування нових спеціальностей:

2

Магістр
У розділі «Психолого-природничий факультет»:
• у пункті «05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія» змінені дані щодо
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доповнити розділ пунктом такого змісту:
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У розділі «Історико-соціологічний факультет» у пункті «05 Соціальні та
поведінкові науки 052 Політологія» змінені дані щодо ліцензійного обсягу:
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Розділ «Факультет документальних комунікацій та менеджменту» доповнено
пунктом такого змісту:
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2) У Додатку 3 до Правил прийому
Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на
навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня
бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)
Денна форма навчання, бакалавр (зі скороченим терміном навчання – 2 роки)
Розділ «Художньо-педагогічний факультет» доповнено пунктом такого змісту:
012
Народна художня
творчість

5.02010401 027

ВСЬОГО:
Музеєзнавство,
пам’яткознавство
Музеєзнавство,
пам’яткознавство

Фаховий іспит
Музеєзнавство,
(історія української 1 2 р
пам’яткознавство
культури)

0

0

0

0

3

Заочна форма навчання, бакалавр (зі скороченим терміном навчання – 2 роки)
Розділ «Художньо-педагогічний факультет» доповнено пунктом такого змісту:
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3) У Додатку 4 до Правил прийому
Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на
навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)
бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра
Денна, магістр
Розділ «Психолого-природничий факультет» доповнено пунктами такого змісту:
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Розділ «Факультет документальних комунікацій та менеджменту» доповнено
пунктами такого змісту:
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Розділ «Педагогічний факультет» доповнено пунктами такого змісту:
014

Фізичне виховання

6.010201

Інші спеціальності

014

014

Середня
освіта

Всього:

0

0

Середня
освіта

Фаховий іспит (теорія та
практика фізичного
виховання)
Фізична
Іноземна мова
1-й
культура
(англійська мова,
французька мова,
німецька мова)

1р.4м

0

0

Середня
освіта

Фаховий іспит (Теорія
та практика фізичного
виховання)
Іноземна мова
Фізична
(англійська мова,
1-й
культура
французька мова,
німецька мова) Фаховий
іспит (додаткове
випробування)

1р.4м

0

0

Заочна, магістр
Розділ «Психолого-природничий факультет» доповнено пунктами такого змісту:
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Розділ «Факультет документальних комунікацій та менеджменту» доповнено
пунктами такого змісту:
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Інші спеціальності

051

Економіка
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Розділ «Педагогічний факультет» доповнено пунктами такого змісту:
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4) У Додатку 5 до Правил прийому
Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага бала за
особливі успіхи
(призерам Всеукр.
Учнівських
олімпіад, призерам
ІІІ етапу Всеукр.
Мінімальна
кількість балів для
допуску до участі в
конкурсі або

Назва

Вага атестату про
повну загальну
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Код

Перелік конкурсних предметів
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів
сертифікату ЗНО

Розділ «Історико-соціологічний факультет» доповнено пунктами такого змісту:
Спеціальності ОС
молодшого бакалавра,
Спеціалізація
бакалавра (спеціаліста,
магістра медичного та (освітня програма)
/може
ветеринарно-медичного
повторювати назву
спрямувань), ОКР
спеціальності/
молодшого спеціаліста
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0,05

100

100
0,05

0,05

100
100
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5) У Додатку 1 та Додатку 4 до Правил прийому змінити термін навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістра в обсязі 90 кредитів на 1 рік
4 місяці за денною та заочною формами навчання (згідно з Листом МОН 1/9-34 від
30.01.2017).

6) У Додатку 1, Додатку 3, Додатку 4 та Додатку 5 до Правил прийому змінити:
• назву спеціальності «Фізична реабілітація» на «Фізична терапія, ерготерапія»;
• код та назву галузі знань «07 Управління та адміністрування» на «28 Публічне
управління та адміністрування»;
• код «074» спеціальності «Публічне управління та адміністрування» на «281»
7) У тексті Правил прийому, де згадується назва
реабілітація», замінити її назву на «Фізична терапія, ерготерапія».

Відповідальний секретар
приймальної комісії

спеціальності

«Фізична

доц. К. В. Джеджера

