
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

30 серпня  2019 р. м. Рівне     № 43 

 

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 зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників на здобуття ОС магістр за заочною формою навчання. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст. викл. Левчук В.В. 

 

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

вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою навчання. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст. викл. Левчук В.В. 

 

3. Про хід прийому заяв і документів від вступників на здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО, ОС магістра за заочною формою навчання за період з 27.08.19 р. по 30.08.19 р. 

Доповідають: відповідальний за роботу ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв ст. в. Гульчук В. А., заступник 

відповідального секретаря приймальної  комісії викл. Шалівська Ю. В. 

 

4. Про затвердження середнього балу документа про освіту вступників на здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОС магістра за заочною формою навчання за період з 27.08.19 

р. по 30.08.19 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії викл. Шалівська 

Ю. В. 

 

5. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС 

бакалавра (які мають на це право), ОС магістра за заочною формою навчання, які подали 

заяви та необхідні документи з 27.08.19 р. по 30.08.19 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст.викл. Левчук 

В. В. 

 

6. Різне. 

6.1. Про допуск до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням та 

переводом осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

викл. Шалівська Ю. В.  

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

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

здобуття ОС магістр за денною та заочною формами навчання. 

Доповідає: 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 магістра за заочною формою навчання (Додаток 1 – проект наказу № 206-09-01 

від 30.08.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою навчання. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст. викл. Левчук В.В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

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

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою навчання (Додаток 2 – проект 

наказу № 205-09-01 від 30.08.2019 р.). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв і документів від вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО, ОС магістра за заочною формою навчання за період з 27.08.19 р. по 30.08.19 р. 

Доповідачі: відповідальний за роботу ЄДЕБО, уповноважена особа приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв ст. в. Гульчук В. А., заступник 

відповідального секретаря приймальної  комісії викл. Шалівська Ю. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію відповідального за роботу ЄДЕБО, уповноваженої особи приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв ст. викл. Гульчука В. А., заступника 

відповідального секретаря приймальної комісії викл. Шалівської Ю. В. взяти до уваги. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження середнього балу документа про освіту вступників на здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, ОС магістра  за заочною формою навчання за період з 27.08.19 р. 

по 30.08.19 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії викл. Шалівська 

Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Затвердити середній бал документа про освіту вступників на здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, ОС магістра за заочною формою навчання за період з 27.08.19 р. 

по 30.08.19 р. (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС бакалавра 

(які мають на це право), ОС магістра за заочною формою навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 27.08.19 р. по 30.08.19 р. 



Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст. викл. Левчук 

В. В. 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на здобуття ОС 

бакалавра (які мають на це право), ОС магістра за заочною формою навчання, які подали 

заяви та необхідні документи з 27.08.19 р. по 30.08.19 р. (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням та переводом 

осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної  комісії ст. викл. 

Шалівська Ю. В. 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Допустити до ліквідації академічної різниці у зв’язку з поновленням та переводом 

осіб, які подали заяви з відповідними візами та необхідними документами (Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


