
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

30 серпня 2021 р. м. Рівне     № 35 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

В.о. відповідального 

секретаря приймальної 

комісії  

–  

– – Ю. Шалівська  

 

Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про виконання вимог до зарахування вступниками на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю 

(ОС бакалавра, ОКР спеціаліста, ОС магістра) за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти.  

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

 

2. Про виконання вимог до зарахування вступниками на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового 

відбору.  

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

 

3. Різне. 

3.1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про виконання вимог до зарахування вступниками на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю (ОС 

бакалавра, ОКР спеціаліста, ОС магістра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною/заочною формою здобуття освіти.  

Доповідає: в.о. відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівська Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити списки осіб, які виконали вимоги до зарахування на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю 

(ОС бакалавра, ОКР спеціаліста, ОС магістра) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною/заочною формою здобуття освіти (Додаток 1). 

1.2. В.о. відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівській Ю. В. 

забезпечити оприлюднення списків осіб, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті 

РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Про виконання вимог до зарахування вступниками на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового відбору.  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити списки осіб, які виконали вимоги до зарахування на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти у межах додаткового відбору 

(Додаток 2 ). 

2.2. В.о. відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівській Ю. В.  

забезпечити оприлюднення списків осіб, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті 

РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Про внесення змін до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році. 

Доповідає: в. о. відповідального секретаря приймальної комісії доц. Шалівська Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1.1 Інформацію доц. Ю. В. Шалівської, в. .о. відповідального секретаря приймальної 

комісії взяти до уваги. 

3.1.2 Схвалити зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 

Рівненському державному гуманітарному університеті в 2021 році та представити їх на 

розгляд і затвердження вченою радою університету (Додаток 3). 

3.1.3 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. В. Левчуку після 

затвердження змін вченою радою університету забезпечити доведення Правил прийому зі 

змінами до громадськості шляхом розміщення на стенді приймальної  комісії та на вебсайті 

РДГУ. 

Рішення прийняти одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

 

В. о. відповідального секретаря  

приймальної комісії                                                                      Юлія ШАЛІВСЬКА  

 


