
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

01 серпня 2019 р.                                       м. Рівне               № 33 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників 

на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання.  

Доповідає: Відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В. 

 

2. Про рекомендації до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною і заочною формами навчання.  

Доповідає: голова відбіркової комісії №1 доц. Герасименко О. А. 
 

3. Про затвердження рейтингового списку вступників та рекомендації до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників на здобуття ОС 

магістра за денною формою навчання (за спеціальностями, вступ на які не передбачає 

складання ЄВІ).  

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

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання.  

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К. В.  

  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Зарахувати на навчання на місця державного замовлення вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною (Додаток 1 – проект наказу № 501-

07-01) і заочною (Додаток 2 – проект наказу 182-09-01 від 01.08.19р.) формами 

навчання. 

1.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Джеджері К. В. та керівнику групи 

технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити оприлюднення наказів на 

зарахування на місця державного замовлення вступників на здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання на веб-сайті РДГУ не пізніше 

12
00 

 години цього дня (01.08.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 



Про рекомендації до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною і заочною формами навчання.  

Доповідач: голова відбіркової комісії №1 доц. Герасименко О. А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Рекомендувати до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною і заочною формами навчання відповідно до рейтингу (Додаток 3).  

2.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Джеджері К. В. та керівнику групи 

технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити оприлюднення списків 

рекомендованих до зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною і 

заочною формами навчання до 12
00 

 години цього дня (01.08.2019 р.). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження рейтингового списку вступників та рекомендації до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників на здобуття ОС 

магістра за денною формою навчання (за спеціальностями, вступ на які не передбачає 

складання ЄВІ).  

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

 

УХВАЛИЛИ:  
3.1. Затвердити рейтинговий список вступників та рекомендувати до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників на здобуття ОС 
магістра за денною формою навчання (за спеціальностями, вступ на які не передбачає 
складання ЄВІ) відповідно до рейтингу  (Додаток 4). 

3.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Джеджері К. В. та керівнику групи 
технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити оприлюднення рейтингового 
списку вступників на здобуття ОС магістра за денною формою навчання із 
зазначенням рекомендованих на місця державного замовлення на вебсайті РДГУ не 
пізніше 17

00 
 години цього дня (01.08.2019 р.). 

 

 

Голова приймальної комісії                Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


