
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

09 серпня 2022 р. м. Рівне     № 24 

 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 
 

Присутні: 22 члени приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 
1. Про хід прийому заяв та документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти від осіб, які вступають на 
місця державного замовлення на основі індивідуальної усної співбесіди, на місця 
державного замовлення та за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі 

творчих конкурсів за період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. 
Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 
2. Про реєстрацію заяв та допуск до участі у творчому конкурсі вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною/заочною формою здобуття освіти (за результатами творчих 
конкурсів), які подали заяви та необхідні документи в період з 07.08.2022 р. по 

08.08.22 р. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

3. Про реєстрацію заяв та допуск до участі в індивідуальній усній співбесіді вступників 
на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО , ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 
кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти (осіб 
пільгових категорій), які подали заяви та необхідні документи в період з 07.08.2022 

р. по 08.08.22 р. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 
4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 
Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Повідомила про хід прийому заяв та 

документів на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною 
формою здобуття освіти від осіб, які вступають на місця державного замовлення на основі 
індивідуальної усної співбесіди, на місця державного замовлення та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на основі творчих конкурсів за період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. (Додаток 
1). 

 
УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 Галини МАРЧУК взяти до уваги 

(Додаток 1). 
Рішення прийнято одноголосно.  

 
2. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 



2 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають за результатами творчих 
конкурсів  та подали заяви і необхідні документи в період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. 

(Додаток 2). Запропонувала зареєструвати подані заяви у закладі освіти та допустити 
означених вступників до участі у творчому конкурсі (Додаток 2).   

 
УХВАЛИЛИ: 

2.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб за денною/заочною формою здобуття освіти, які вступають за результатами творчих 

конкурсів та подали заяви і необхідні документи в період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. на 
«Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 2). 

2.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти , які 
вступають за результатами творчих конкурсів та подали заяви і необхідні документи в період з 

07.08.2022 р. по 08.08.22 р. до участі у творчому конкурсі в обраних вступниками потоках 
(Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно.  

 
3. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 
навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста (ОС 
молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за кошти державного бюджету за 

денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових категорій), які подали заяви та 
необхідні документи в період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. і мають право на складання 

індивідуальної усної співбесіди замість НМТ (Додаток 4). Запропонувала зареєструвати 
подані заяви у закладі освіти та допустити означених вступників до участі в індивідуальній 
усній співбесіді в обраних вступниками потоках (Додаток 5). Окремо зазначила, що вступниця 

Шелегеда Людмила Олександрівна, як особа, яка зареєстрована та перебуває на окупованій 
території (Луганська область, Біловодський район, смт Біловодськ, вул. Миру, 41) має потребу 

у проходженні індивідуальної усної співбесіди в онлайн форматі.  
 
УХВАЛИЛИ: 

3.1. Технічним секретарям відбіркової комісії № 1 змінити статус заяв вступників на 
навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста (ОС 

молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за кошти державного бюджету за 
денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових категорій), які вступають за 
результатами індивідуальної усної співбесіди замість НМТ та подали заяви і необхідні 

документи в період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. на «Зареєстровано у закладі освіти» (Додаток 
4). 

3.2. Допустити вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, 
ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) 
за кошти державного бюджету за денною/заочною формою здобуття освіти (осіб пільгових 

категорій), які вступають за результатами ІУС замість НМТ та подали заяви і необхідні 
документи в період з 07.08.2022 р. по 08.08.22 р. до участі в індивідуальній усній співбесіді в 

обраних вступниками потоках (Додаток 5). 
3.3. Керівнику групи технічного забезпечення Анатолію БАКУНЦЮ забезпечити 

відеозв’язок для прийняття індивідуальної усної співбесіди в онлайн режимі.  

Рішення прийнято одноголосно.  
 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 
Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК 


