
 
 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
06 серпня  2017 р. м. Рівне     № 16 
 
 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання 
на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, за результатами творчих 
конкурсів, вступних іспитів на місця державного замовлення. Доповідають: голови 

відбіркових комісій № 1–№ 2 ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

2. Про виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання на 
основі ОКР молодшого спеціаліста на місця державного замовлення. Доповідають: голови 

відбіркових комісій № 1–№ 2 ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

3. Про виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра денної форми навчання на місця 
державного замовлення. Доповідають: голова відбіркової комісії № 3: 

доц. Сингаївський Д. В. 

4. Про допуск до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступників, яким не було надано рекомендацію до зарахування на навчання за 
державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця державного замовлення». Доповідає: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц.  Джеджера К. В.  

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра денної та заочної форм навчання (на основі ПЗСО) на місця державного 
замовлення. Зазначив про наявність вступників, які не виконали вимог до зарахування на 
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місця державного замовлення, і запропонував анулювати таким вступникам рішення про 
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.    

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра денної та заочної форм навчання (на основі ПЗСО) на місця державного 
замовлення. Зазначив про наявність вступників, які не виконали вимог до зарахування на 
місця державного замовлення, і запропонував анулювати таким вступникам рішення про 
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.    

 
УХВАЛИЛИ: 

1.1 Анулювати рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання (на основі ПЗСО) вступникам, які не 
виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення. Список вступників, яким 
анульовано рішення про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення до 
протоколу додається (Додаток 1).    

Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра денної форми навчання (на основі МС) на місця державного замовлення. 
Зазначив про наявність вступників, які не виконали вимог до зарахування на місця 
державного замовлення, і запропонував анулювати таким вступникам рішення про 
рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а саме:  

122 Комп’ютерні науки 
1. Довжаниця Дмитро Дмитрович 
2. Мирончук Богдан Анатолійович 

029 Документознавство та інформаційна діяльність 
1. Бряскало Анастасія Сергіївна 

На звільнені місця запропонував зарахувати вступників, які брали участь на 
відповідні конкурсні пропозиції, згідно з рейтингом. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра денної форми навчання (на основі МС) на місця державного замовлення.  

 
УХВАЛИЛИ: 
 

2.1 Анулювати рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня бакалавра денної форми навчання (на основі МС) вступникам, які не виконали 
вимоги до зарахування на місця державного замовлення: 

Довжаниці  Дмитру Дмитровичу  (122 Комп’ютерні науки) 
Мирончуку Богдану Анатолійовичу (122 Комп’ютерні науки) 
Бряскалу Анастасії Сергіївні (029 Документознавство та інформаційна діяльність) 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
вступників, які виконали вимоги до зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра 
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денної форми навчання на місця державного замовлення. Зазначив про наявність 
вступників, які не виконали вимог до зарахування на місця державного замовлення, і 
запропонував анулювати таким вступникам рішення про рекомендацію до зарахування на 
навчання за кошти державного бюджету. На звільнені місця запропонував зарахувати 
вступників, які брали участь на відповідні конкурсні пропозиції, згідно з рейтингом. 

 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

3.1 Анулювати рішення про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня магістра денної форми навчання вступникам, які не виконали вимоги до 
зарахування на місця державного замовлення. Список вступників, яким анульовано 
рішення про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення до протоколу 
додається (Додаток 2).    

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 
4. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомила 
про наявність вступників, які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця державного замовлення» і не отримали рекомендацію до зарахування на 
навчання за державним замовленням та подали до приймальної комісії заяви про допуск до 
участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб вступників. 
Запропонувала дозволити таким вступникам взяти участь у конкурсі на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб згідно з п. 2 розділу ІХ Правил прийому до РДГУ в 2017 році. 
 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Допустити до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступників, яким не було надано рекомендацію до зарахування на навчання за 
державним замовленням і які при подачі заяви зазначили «претендую на участь в конкурсі 
виключно на місця державного замовлення» згідно з поданим списком (Додаток 3). 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


