
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

10 липня  2019 р. м. Рівне     № 22 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми навчання) 

при вступі на навчання за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво (ІІ потік 08-10 

липня 2019 р.).  

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

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на здобуття ОС  

бакалавра на основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання за результатами творчих 

конкурсів.  

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

3. Різне. 

3.1. Про розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців ОС бакалавра 

на основі ПЗСО в межах спеціальностей між спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями. 

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

3.2. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного бала для осіб, які не 

отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення 

(для спеціальностей, яким надається особлива підтримка). 

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл Левчук В. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми навчання) 

при вступі на навчання за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт, 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво (ІІ потік 08-10 

липня 2019 р.).  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Затвердити результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми 

навчання) при вступі на навчання за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт, 023 



Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 026 Сценічне мистецтво (ІІ 

потік 08-10 липня 2019 р.) (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на здобуття ОС  бакалавра на 

основі ПЗСО за денною і заочною формами навчання за результатами творчих конкурсів.  

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

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Допустити до участі в конкурсному відборі на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання вступників, які за результатами творчих 

конкурсів отримали оцінку від 100 до 200 балів (Додаток 2).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: 

3.1.  Про розподіл обсягів державного замовлення на підготовку фахівців ОС 

бакалавра на основі ПЗСО в межах спеціальностей між спеціалізаціями (мовами) та за 

спеціальностями (Додаток 3). 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

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

замовлення на підготовку фахівців ОС бакалавра на основі ПЗСО в межах спеціальностей 

між спеціалізаціями (мовами) та за спеціальностями (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: 

 Про встановлення спеціального прохідного конкурсного бала для осіб, які не 

отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення 

(для спеціальностей, яким надається особлива підтримка). 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.2.1. Встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для осіб, які не отримали 

рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення (для 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка), таким, що дорівнює 100. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Р. В. Павелків 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


