
П Р О Т О К О Л  №  1 6  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  0 5  с е р п н я  2016 року 
 

 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 25 членів приймальної комісії  
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про зарахування на місця за державним замовленням вступників освітнього ступеня 
магістра, ОКР спеціаліста заочної форми навчання, які виконали вимоги до зарахування.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 доц. Максимцев Ю. Р. 

2. Про формування рейтингових списків, зарахування та розподіл місць державного 
замовлення вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра за денною формою 
навчання на основі повної загальної середньої освіти. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Максимцева Ю. Р., голову відбіркової комісії № 4 –  Про зарахування вступників 
ОКР спеціаліста заочної форми навчання, які виконали вимоги до зарахування, на місця за 
державним замовленням. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Зарахувати на навчання для здобуття ОКР спеціаліста на заочній формі навчання 
вступників, які виконали вимоги до зарахування, на місця за державним замовленням. Список 
до протоколу додається (Додаток 1). 

1.2 Анулювати рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням 
вступникам для здобуття ОКР спеціаліста на заочній формі навчання, які не виконали вимоги 
для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього). 

1.3 Рекомендуванти на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ОКР 
спеціаліста на заочній формі навчання згідно з рейтингом. Список до протоколу додається 
(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Проф. Павелківа Р. В., заступника голови приймальної комісії – Про формування 
рейтингових списків, зарахування та розподіл місць державного замовлення вступників, які 
вступають для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання на основі повної 
загальної середньої освіти. 
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УХВАЛИЛИ: 
 

2.1 Інформацію проф. Павелківа Р. В. щодо формування рейтингових списків, 
зарахування та розподілу місць державного замовлення вступників, які вступають для здобуття 
ступеня бакалавра за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти, 
взяти до уваги та довести до відома працівників приймальної комісії. 

 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


