
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

31 серпня 2021 р. м. Рівне     № 36 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 30 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за 

неспорідненою спеціальністю (ОС бакалавра, ОКР спеціаліста, ОС магістра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста 

за денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового відбору.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

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

ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною формами 

здобуття освіти, що надійшли у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

4. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною 

формами здобуття освіти, що подали заяви та необхідні документи у період з 

25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

5. Про хід прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступеня доктора 

наук, що надійшли у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

6. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників для здобуття ступеня 

доктора наук, що подали заяви та необхідні документи у період з 25.08.21 р. по 

31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

7. Про підсумки роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2021 р. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Левчук В.В. 

 

8. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н. р. 

Доповідає: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 
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9. Різне. 

9.1. Про допуск до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи 

переводом. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

9.2. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на період додаткового 

набору 2021 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Шалівська Ю. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою 

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

здобуття освіти.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю 

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

виконали вимоги до зарахування (Додаток 1 – проєкти наказів від 31.08.2021 р. № 441-07-01, 

№ 442-07-09, № 184-09-01, № 185-09-01). 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового відбору.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового відбору, які виконали вимоги 

до зарахування (Додаток 2 – проєкти наказів від 31.08.2021 р. № 443-07-01, № 186-09-01, № 

188-09-01). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною формами здобуття освіти, що 

надійшли у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію заступника голови відбіркової комісії № 4 доц. Крета Р. М. взяти до 

уваги (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною формами здобуття освіти, 

що подали заяви та необхідні документи у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною формами 

здобуття освіти, що подали заяви та необхідні документи у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

(Додаток 4).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв та документів від вступників для здобуття ступеня доктора наук, 

що надійшли у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію заступника голови відбіркової комісії № 4 доц. Крета Р. М. взяти до 

уваги (Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників для здобуття ступеня доктора 

наук, що подали заяви та необхідні документи у період з 25.08.21 р. по 31.08.21 р. 

Доповідає: заступник голови відбіркової  комісії № 4 доц. Крет Р. М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Допустити до участі у конкурсному відборі Босу Віту Петрівну, вступницю для 

здобуття ступеня доктора наук, що подала заяву та необхідні документи у період з 25.08.21 р. 

по 31.08.21 р.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Про підсумки роботи приймальної комісії під час вступної кампанії 2021 р. 

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Левчук В.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Вважати роботу приймальної комісії щодо прийому вступників у 2021 році 

задовільною. 

7.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. представити 

звіт про підсумки вступної кампанії в РДГУ у 2021 році на вченій раді університету. 

7.3. Доповідь та пропозиції відповідального секретаря приймальної комісії доц. 

Левчука В. В. (Додаток 6) взяти до відома і керівникам структурних підрозділів обговорити їх 

на засіданнях вчених рад факультетів та інституту мистецтв, засіданнях кафедр до 

15.09.2021 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н. р. 

Доповідає: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 
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УХВАЛИЛИ: 

8.1. Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н. р. (Додаток 7). 

8.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В.В. забезпечити 

розміщення плану профорієнтаційної роботи на 2021-2022 н. р. на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

9.1. Про допуск до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням чи переводом. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівська 

Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

9.1.1. Допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням та переводом 

осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами (Додаток 8). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9.2. Про затвердження плану засідань приймальної комісії на період додаткового 

набору 2021 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівська 

Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

9.2.1. Затвердити план засідань приймальної комісії на період додаткового набору 

2021 р. (Додаток 9). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                      Василь ЛЕВЧУК  

 


