
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

30 вересня 2020 р. м. Рівне     № 51 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної 

комісії  

–  

– – Шалівська Ю. В. 

 

Присутні: 21 член приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною та заочною формами здобуття 

освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

2. Про зарахування для здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

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

для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс 

(зі скороченим строком здобуття вищої освіти) за денною та заочною формами 

здобуття освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

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

для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів 

вищої освіти) на другий (третій) курс (із нормативним строком здобуття вищої 

освіти) за денною та заочною формами здобуття освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

5. Про зарахування на навчання вступників на здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра на місця за кошти фізичних та/або юридичних за денною та заочною 

формами здобуття освіти. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 2 доц . Симонович Н. В. 

 

6. Про зарахування на навчання вступників на здобуття ОС магістра на основі ОС 

(ОКР) магістра (спеціаліста) на місця за кошти фізичних та/або юридичних за 

денною та заочною формами здобуття освіти. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 2 доц . Симонович Н. В. 

 

7. Різне.   
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1. СЛУХАЛИ: 

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

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною та заочною формами здобуття освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти, які виконали 

вимоги до зарахування (Додаток 1 – проєкт наказу від 30.09.2020 р. №  219-09-01). 

1.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказу про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти на 

вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування для здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС 

бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти вступників, які не менше одного 

року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план та виконали 

вимоги до зарахування (Додаток 2 – проєкти наказу від 30.09.2020 р. № 591-07-01 та 220-09-

01). 

2.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказу про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття ОС бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти вступників, які не 

менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний 

план на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим 

строком здобуття вищої освіти) за денною та заочною формами здобуття освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс (зі скороченим строком 

здобуття вищої освіти) за заочною формою здобуття освіти вступників, які виконали вимоги 

до зарахування (Додаток 3 – проєкти наказів від 30.09.2020 р. № 215-09-01 (2 р.н.) та № 216-

09-01 (3 р.н.)). 

3.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший 

  

курс (зі скороченим строком здобуття вищої освіти) за заочною формою здобуття освіти на 

вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) на 

другий (третій) курс (із нормативним строком здобуття вищої освіти) за денною та заочною 

формами здобуття освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) на другий 

(третій) курс (із нормативним строком здобуття вищої освіти) за заочною формою здобуття 

освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 4 – проєкти наказів від 30.09.2020 р. 

№ 217-09-01 (на 3 курс) та №218-09-01 (на 2 курс)). 

4.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших 

рівнів вищої освіти) на другий (третій) курс (із нормативним строком здобуття вищої освіти) 

за заочною формою здобуття освіти на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання вступників на здобуття ОС магістра на основі ОС 

бакалавра на місця за кошти фізичних та/або юридичних за денною та заочною формами 

здобуття освіти. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 2 доц . Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС 

магістра на основі ОС бакалавра за денною та заочною формами здобуття освіти вступників, 

які виконали вимоги до зарахування (Додаток 5 – проєкти наказів від 30.09.2020 р. № 590-07-

01 та № 213-09-01). 

5.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування на навчання вступників на здобуття ОС магістра на основі ОС (ОКР) 

магістра (спеціаліста) на місця за кошти фізичних та/або юридичних за денною та заочною 

формами здобуття освіти. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 2 доц . Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Зарахувати на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС 

магістра на основі ОС (ОКР) магістра (спеціаліста) за денною та заочною формами здобуття 

освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 6 – проєкти наказів від 

30.09.2020 р. № 589-07-01 та № 214-09-01). 

6.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра на основі ОС (ОКР) магістра (спеціаліста) за 

денною та заочною формами здобуття освіти на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Заступник відповідального секретаря       

приймальної комісії       Ю. В. Шалівська 


