
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  
 

14 вересня 2021 р. м. Рівне     № 40 
 

Засідання приймальної комісії 
 
Голова приймальної комісії  – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – В. Левчук  

 
Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 
 
 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступників на 
навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та 
заочною формами здобуття освіти.   
Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, завідувачка аспірантури доц. 
Андрощук І. М. 

 
2. Різне. 

2.1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Про виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступників на 
навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною 
формами здобуття освіти.   

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, завідувачка аспірантури доц. Андрощук І. М. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Затвердити список осіб, які виконали вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення на навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) 
та заочною формами здобуття освіти (Додаток 1).   

1.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 
списку осіб, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 
 

УХВАЛИЛИ:  
2.1.1 Інформацію доц. В. В. Левчука, відповідального секретаря приймальної комісії 

взяти до уваги. 



2 
2.1.2 Схвалити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Рівненському державному гуманітарному університеті в 2021 році та представити їх на 
розгляд і затвердження вченою радою університету (Додаток 2). 

2.1.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. В. Левчуку після 
затвердження змін вченою радою університету забезпечити доведення Правил прийому зі 
змінами до громадськості шляхом розміщення на стенді приймальної  комісії та на вебсайті 
РДГУ. 

Рішення прийняти одноголосно. 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                                             Василь ЛЕВЧУК  


