
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

14 серпня  2019 р. м. Рівне     № 40 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної 

комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників на здобуття ОС магістр за денною і заочною формами навчання на спеціальності, 

вступ на які передбачає складання ЄВІ. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії 

ст. викл. Левчук В. В. 

 

2. Про хід прийому заяв і документів, затвердження середнього балу документів про 

вищу освіту та допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття 

ОС магістра за денною та заочною формами навчання за період з 10.08.19 р. по 13.08.19 р. 

Доповідає: відповідальний за роботу ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв ст. викл. Гульчук В. А., голови 

відбіркових комісій №1 доц. Герасименко О. А., №2 доц. Симонович Н. В. 

 

3. Різне. 

3.1. Про переведення на додаткові місця державного замовлення вступників на 

здобуття ОС бакалавра, магістра за денною та заочною формами навчання, зарахованих за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

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

 

3.2. Про перевід на заочну платну форму навчання Ярощук Катерини Віталіївни. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії 

ст. викл. Левчук В. В. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

здобуття ОС магістр за денною і заочною формами навчання на спеціальності, вступ на які 

передбачає складання ЄВІ. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії 

ст. викл. Левчук В. В. 

  



УХВАЛИЛИ:  

1.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

здобуття ОС магістр за денною і заочною формами навчання на спеціальності, вступ на які 

передбачає складання ЄВІ (Додаток 1 – проекти наказів № 514-07-01 та 194-09-01 від 

14.08.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів, затвердження середнього балу документів про 

вищу освіту та допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС 

магістра за денною та заочною формами навчання за період з 10.08.19 р. по 13.08.19 р. 

Доповідачі: відповідальний за роботу ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв ст. викл. Гульчук В. А., голова 

відбіркової комісії №2 доц. Симонович Н. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію ст. викл. Гульчука В.А. взяти до уваги. 

2.2. Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до участі у вступних 

випробуваннях вступників на здобуття ОС магістра за денною та заочною формами 

навчання, які подали заяви та документи за період з 10.08.2019 р. по 13.08.2019 р. 

(Додаток 2).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.1. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників на здобуття 

ОС бакалавра, ОС магістра за денною та заочною формами навчання, зарахованих за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1.1. Перевести на вакантні місця державного замовлення вступників на здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання, зарахованих за 

кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 3 – проекти наказів № 516-07-01 та № 197-09-

01). 

3.1.2. Перевести на вакантні місця державного замовлення вступників на здобуття 

ОС бакалавра на основі ОКР МС за денною та заочною формами навчання, зарахованих за 

кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 4 –  проекти наказів № 517-07-01 та № 198-09-

01)  

3.1.3. Перевести на вакантні місця державного замовлення вступників на здобуття 

ОС магістра за денною та заочною формами навчання, зарахованих за кошти фізичних та 

юридичних осіб (Додаток 5 – проекти наказів № 518-07-01, № 199-09-01). 

3.1.4. Відповідальному секретарю ПК доц. Джеджері К. В. та керівнику групи 

технічного забезпечення ПК Бакунцю А. М. забезпечити оприлюднення наказів про 

переведення вступників на місця державного замовлення на веб-сайті РДГУ до 17
00

 години 

14.08.2019 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.2. СЛУХАЛИ: 

Про перевід на заочну платну форму навчання Ярощук Катерини Віталіївни. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії 

ст. викл. Левчук В. В. 

 



УХВАЛИЛИ:  

3.2.1. Перевести з 01.09.2019 р. Ярощук Катерину Віталіївну, студентку 2 курсу 

психолого-природничого факультету спеціальності 231 Соціальна робота (2 р.н.) денної 

платної форми навчання на 2 курс психолого-природничого факультету спеціальності 231 

Соціальна робота (2 р.н.) заочної платної форми навчання (Додаток 6 – проект наказу № 515-

07-01 від 14.08.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 

 

Заступник відповідального секретаря       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


