
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

08 вересня  2016 р. м. Рівне     № 24 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Веремчук  О. В. 

 
Присутні: 23 члени приймальної комісії (список додається). 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про результати вступних випробувань та затвердження рейтингового списку 
вступників на здобуття ступеня доктора філософії із зазначенням рекомендації до зарахування 
на місця за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 7 завідувач аспірантурою РДГУ доц. Панюк Т. П. 

 2. Про результати вступних випробувань та затвердження рейтингового списку 
вступників на навчання для здобуття другої вищої освіти (додатковий набір) із зазначенням 
рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідає: голова відбіркової клмісії № 5 проф. Новоселцький М. Ю.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

Доц. Панюк Т. П., голову відбіркової комісії № 7 – Повідомила про результати складання 
вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії. 
Представила для затвердження список вступників з результатами вступних випробувань 
(Додаток 1).  

Зазначила, що на підставі результатів вступних випробувань вступників на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії, сформовано рейтинговий список із зазначенням 
рекомендації до зарахування на місця за державним замовленням та за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Відповідно запропонувала затвердити такий список (Додаток 2). 

ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Постоловський Р. М., голова приймальної комісії – Підтримав пропозицію щодо 
затвердження результатів вступних випробувань вступників на навчання для здобуття ступеня 
доктора філософії та рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендації до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на місця за державним 
замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити результати вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 
ступеня доктора філософії. 



2 

1.2 Затвердити рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендації до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на місця за державним 
замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 2. СЛУХАЛИ: 

Проф. Новоселецького М. Ю., голову відбіркової комісії № 5 – Повідомив про 
результати вступних випробувань вступників на навчання для здобуття другої вищої освіти. 
Представив для затвердження список вступників з результатами вступних випробувань 
(Додаток 3). 

Запропонував затвердити сформований на підставі результатів вступних випробувань, 
рейтинговий список із зазначенням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб (Додаток 4). 

 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії – Підтримав пропозицію 
щодо затвердження списку вступників на навчання для здобуття другої вищої освіти з 
результатами вступних випробувань та рейтингового списку із зазначенням рекомендації до 
зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити результати вступних випробувань вступників на навчання для здобуття 
другої вищої освіти. 

2.2 Затвердити рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендації до 
зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти за кошти фізичних та юридичних 
осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       О. В. Веремчук 
 
 


