
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

03 серпня  2018 р. м. Рівне     № 22 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на основі ПЗСО, 

які подали заяви та необхідні документи з 01.08.2018 р. по 03.08.2018 р. Доповідачі: 

голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

2. Про результати творчого конкурсу вступників на здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання 

(за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Доповідач: відповідальний секретар 

приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

3. Про результати фахових випробувань вступників на здобуття освітнього ступеня 

магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 043 «Культурологія», 051 

«»Економіка (економічна кібернетика)», 052 «Політологія», 053 «Психологія» заочної 

форми навчання. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. 

Джеджера К.В. 

4. Різне. Доповідають: члени ПК. 

 

1. СЛУХАЛИ: про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

на основі ПЗСО, які подали заяви та необхідні документи з 01.08.2018 р. по 03.08.2018 р.  

Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

на основі ПЗСО, які подали заяви та необхідні документи з 01.08.2018 р. по 03.08.2018 р. 

Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються 

(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: про результати творчого конкурсу вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою 

навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб).  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити результати проведення творчого конкурсу вступників на 

здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 

заочною формою навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб). (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: про результати фахових випробувань вступників на здобуття освітнього 

ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 043 «Культурологія», 

051 «»Економіка (економічна кібернетика)», 052 «Політологія», 053 «Психологія» 

заочної форми навчання.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердити результати фахових випробувань вступників на здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 043 

«Культурологія», 051 «Економіка (економічна кібернетика)», 052 «Політологія», 053 

«Психологія» заочної форми навчання. (Додаток 3).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 

 

 

 

 

 

 


