
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

14 липня  2018 р. м. Рівне     № 12 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

 

Присутні: 25 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників на основі ПЗСО та раніше здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на здобуття освітнього ступеня 

бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

12.07.2018 р. по 14.07.2018 р. Доповідають: голова відбіркової комісії № 1 доц. Сінчук А. М., 

заступник голови відбіркової комісії № 2 викл.Манелюк Е. В. 

2. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня магістра денної 

та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.18 р. по 14.07.18 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц.Тимощук О.С. 

3. Про допуск до участі у вступних випробуваннях (творчих конкурсах) вступників 

денної та заочної (на місця державного замовлення) форм навчання на основі повної 

загальної середньої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра, які подали заяви та 

необхідні документи з 12.07.2018 р. по 14.07.2018 р. Доповідає: заступник голови відбіркової 

комісії № 2 викл.Манелюк Е. В. 

4. Різне Доповідають: члени ПК. 

4.1. Про допуск до ліквідації академічної різниці. 

4.2. Про розподіл обсягів державного замовлення в межах спеціальностей між 

спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі в конкурсі вступників на основі ПЗСО та раніше здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на здобуття освітнього ступеня 

бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

12.07.2018 р. по 14.07.2018 р. 

Доповідачі: голова відбіркової комісії № 1 доц. Сінчук А. М., заступник голови 

відбіркової комісії № 2 викл.Манелюк Е. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на основі ПЗСО та раніше 

здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 12.07.2018 р. по 14.07.2018 р. Списки вступників, допущених до 

участі в конкурсі до протоколу додаються (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

  Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 

денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.18 р. по 

14.07.18 р. 

 Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц.Тимощук О.С. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня 

магістра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

12.07.18 р. по 14.07.18 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до 

протоколу додаються (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

  Про допуск до участі у вступних випробуваннях (творчих конкурсах) 

вступників денної та заочної (на місця державного замовлення) форм навчання на 

основі повної загальної середньої освіти на здобуття освітнього ступеня бакалавра, які 

подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 14.07.2018 р. 

 Доповідач: заступник голови відбіркової комісії № 2 викл.Манелюк Е. В. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до участі у І етапі творчих конкурсів вступників, заяви яких 

отримали статус «зареєстровано» згідно зі сформованими списками (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.1. СЛУХАЛИ: 

 Про допуск до ліквідації академічної різниці Несміха Тараса Олеговича. 

 Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

УХВАЛИЛИ:  

4.1.1. ДОПУСТИТИ ДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ НЕСМІХА 

Тараса Олеговича, який поновлюється на навчання до Рівненського державного 

гуманітарного університету. Академічну різницю ліквідувати до 10 вересня 2017 року. 
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Рішення прийнято одноголосно. 

 

4.2. СЛУХАЛИ:  

Про розподіл обсягів державного замовлення в межах спеціальностей між 

спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями. 

          Доповідач:заступник голови ПК проф. Павелків Р.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

            4.2.1.  Запропонований проф. Павелківим Р.В. розподіл обсягів державного 

замовлення в межах спеціальностей між спеціалізаціями (мовами) та за 

спеціальностями затвердити. 

              Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 

 

 


