
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

06 серпня 2021 р. м. Рівне     № 25 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування вступників на місця державного замовлення для здобуття ОС 

бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною/заочною формою здобуття 

освіти. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

2. Про виключення зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  

бюджету для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста 

вступників, які не виконали вимоги до зарахування, та допуск їх до участі у конкурсі 

на інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

3. Про визначення послідовності розміщення вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР 

спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, які претендують на 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з однаковими 

конкурсними балами у рейтинговому списку.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

4. Про оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР 

спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти із наданням рекомендацій 

до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

5. Різне. 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування вступників на місця державного замовлення для здобуття ОС бакалавр 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1.1. Зарахувати на місця державного замовлення вступників для здобуття ОС бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які 

виконали вимоги до зарахування (Додаток 1 – проєкти наказів від 06.08.2021 р. № 420-07-01, 

№ 170-09-01). 

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

оприлюднення наказів про зарахування вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про виключення зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  бюджету 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста вступників, які не 

виконали вимоги до зарахування, та допуск їх до участі у конкурсі на інші місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб.  

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.2.1. Виключити зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  

бюджету вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

які не виконали вимоги до зарахування та допустити до участі у конкурсі на інші місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб тих осіб з числа таких вступників, які виявили таке 

бажання (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про визначення послідовності розміщення вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

за денною/заочною формою здобуття освіти, які претендують на зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, з однаковими конкурсними балами у рейтинговому 

списку.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Встановити черговість у рейтинговому списку вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР 

спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, які претендують на зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, з однаковим конкурсним балом на підставі 

аналізу документів таких вступників згідно з послідовністю, визначеною розділом IX Правил 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 

університеті у 2021 році та внести результат до ЄДЕБО (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про оприлюднення рейтингових списків вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

за денною/заочною формою здобуття освіти із наданням рекомендацій до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Затвердити рейтингові списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ОКР молодший спеціаліст (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за 

денною/заочною формою здобуття освіти із наданням рекомендацій до зарахування на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 4). 
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4.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

оприлюднення рейтингових списків вступників із наданням рекомендацій до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Руслан Постоловський 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                Василь Левчук  


