
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

13 вересня  2019 р. м. Рівне     № 52 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на здобуття 

ОС бакалавра (нормативний строк навчання, на 2 курс). 

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

 

2. Про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб 

вступників на здобуття освітнього ступеня доктора філософії за денною та заочною формами 

навчання.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, завідувач аспірантури доц. Панюк Т. П. 

 

3. Про хід прийому заяв і документів від вступників на здобуття ОС бакалавра зі 

скороченим строком навчання на основі здобутого рівня вищої освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за денною та заочною формами за період з 02.09.19 р. по 13.09.19 р.  

Доповідає:заступник відповідального секретаря ПК викл. Шалівська Ю. В. 

 

4. Про затвердження середнього балу документа про вищу освіту та допуск до участі 

у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС бакалавра зі скороченим строком 

навчання на основі здобутого рівня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за денною та заочною формами, які подали заяви та необхідні документи з 02.09.19 р. по 

13.09.19 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК викл. Шалівська Ю. В. 

 

5. Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання на здобуття 

ОС магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою навчання за 

період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

6. Про затвердження середнього балу документа про вищу освіту та допуск до участі 

у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС магістра, які подали заяви та необхідні 

документи за заочною формою навчання за період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р.  

7. Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

8. Різне. 



1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, 

які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на здобуття ОС бакалавр 

(нормативний термін на 2 курс). 

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

  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на здобуття ОС бакалавр (нормативний 

строк навчання, на 2 курс) (Додаток 1 – проекти наказів № 602-07-01, № 236-09-01 від 

13.09.19 р.). 

1.2. Оприлюднити накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра на 

здобуття ОС бакалавр (нормативний строк навчання, на 2 курс) до 17
00

 години. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб вступників на 

здобуття освітнього ступеня доктора філософії за денною та заочною формами навчання. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 4, завідувач аспірантури доц. Панюк Т. П. 

  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Зарахувати на навчання за кошти юридичних та/або фізичних осіб вступників на 

здобуття освітнього ступеня доктора філософії за денною та заочною формами навчання 

(Додаток 2 – проект наказу № 22-10-01 від 13.09.19 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів від вступників на здобуття ОС бакалавра зі 

скороченим строком навчання на основі здобутого рівня вищої освіти за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за денною та заочною формами за період з 02.09.19 р. по 13.09.19 р. 

(Інформація додається). 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Шалівська Ю. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію заступника відповідального секретаря ст. викл. Шалівської Ю. В. 

взяти до уваги. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження середнього балу документа про вищу освіту та допуск до участі у 

вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС бакалавра зі скороченим строком 

навчання на основі здобутого рівня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за денною та заочною формами за період з 02.09.19 р. по 13.09.19 р.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Шалівська Ю. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до участі у вступних 

випробуваннях вступників на здобуття ОС бакалавра зі скороченим строком навчання на 

основі здобутого рівня вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та 

заочною формами за період з 02.09.19 р. по 13.09.19 р. (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 



5. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання на здобуття ОС 

магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію заступника відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчука В. В. 

взяти до уваги. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження середнього балу документа про вищу освіту та допуск до участі у 

вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС магістра, які подали заяви та необхідні 

документи за період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити середній бал документа про вищу освіту вступників на здобуття 

ОС магістра, які подали заяви та необхідні документи за період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р. 

6.2. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття 

ОС магістра, які подали заяви та необхідні документи за період з 10.09.2019 р. по 13.09.2019 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Заступник голови приймальної комісії     Р. В. Павелків 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


