
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

27 жовтня 2021 р. м. Рівне     № 53 

 

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 вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

2. Про затвердження результатів вступного випробування вступників на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі диплома бакалавра за денною/заочною формою 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та 

необхідні документи у період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

3. Про затвердження результатів вступних випробувань вступників на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі диплома спеціаліста, магістра за денною/заочною 

формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви 

та необхідні документи у період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

4. Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

5. Про затвердження рейтингових списків із наданням рекомендацій до зарахування 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра за денною/заочною формою 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

6. Різне.  

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про виконання вимог вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити список вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які 

виконали вимоги до зарахування (Додаток 1). 

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

оприлюднення списку вступників, які виконали вимоги до зарахування на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів вступного випробування вступників на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі диплома бакалавра за денною/заочною формою здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи у 

період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити результати вступного випробування вступників на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі диплома бакалавра за денною/заочною формою здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи у 

період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. (Додаток 2). 

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

оприлюднення результатів вступного випробування на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів вступних випробувань вступників на навчання для 

здобуття ОС магістра на основі диплома спеціаліста, магістра за денною/заочною формою 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні 

документи у період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити результати вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 

ОС магістра на основі диплома спеціаліста, магістра за денною/заочною формою здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи у 

період з 01.10.21 р. по 25.10.21 р. (Додаток 3). 

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

оприлюднення результатів вступних випробувань на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття ОС 

магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Допустити до участі у конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб, які успішно склали вступні випробування (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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5. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження рейтингових списків із наданням рекомендацій до зарахування 

вступників на навчання для здобуття ОС магістра за денною/заочною формою здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити рейтингові списки із наданням рекомендацій до зарахування вступників 

на навчання для здобуття ОС магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 5). 

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

оприлюднення рейтингових списків на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                             Василь ЛЕВЧУК  


