
 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

31 жовтня 2022 р. м. Рівне     № 60 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Роман ПАВЕЛКІВ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 27 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступниками на навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (ОС 

магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою здобуття освіти, які 

отримали відповідну рекомендацію.   

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

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

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР 

спеціаліста за денною/вечірньою формою здобуття освіти, які виконали відповідні 

вимоги.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 2 Наталія СИМОНОВИЧ 

 

3. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали відповідну рекомендацію.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

4. Про зарахування на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти 

вступників, які виконали відповідні вимоги.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

5. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних  

осіб вступниками на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали відповідну рекомендацію.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

6. Про зарахування вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового 

молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, які виконали відповідні вимоги. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

7. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних  

осіб на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), 

ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали 
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відповідну рекомендацію.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

8. Про зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які виконали відповідні вимоги.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 1 Галина МАРЧУК 

 

9. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Представила списки 

вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра 

на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою 

здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити списки вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

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

денною/вечірньою формою здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування 

(Додаток 1). 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Наталію СИМОНОВИЧ, голову відбіркової комісії № 2 – Запропонувала зарахувати на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на навчання для здобуття ОС 

магістра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за денною/вечірньою формою 

здобуття освіти вступників, які виконали відповідні вимоги (Додаток 2 – проєкти наказів від 

31.10.2022 р. № 687-07-01, № 165-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

навчання для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за 

денною/вечірньою формою здобуття освіти вступників, які виконали вимоги до зарахування 

(Додаток 2 – проєкти наказів від 31.10.2022 р. № 687-07-01, № 165-09-01). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які виконали вимоги до зарахування  

(Додаток 3). 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

які виконали вимоги до зарахування (Додаток 3). 

3.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 
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оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, які виконали відповідні вимоги  

(Додаток 4 – проєкти наказів від 31.10.2022 р. № 684-07-01, № 163-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Зарахувати на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які виконали відповідні вимоги (дозарахування) (Додаток 4 – проєкти наказів від 

31.10.2022 р. № 684-07-01, № 163-09-01). 

4.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які отримали відповідну рекомендацію (Додаток 5).  

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити списки вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

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

бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти, 

які отримали відповідну рекомендацію (Додаток 5).  

5.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті 

університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС молодшого 

бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за денною/заочною формою здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які виконали відповідні вимоги 

(Додаток 6 – проєкти наказів від 31.10.2022 р. № 686-07-01, № 692-07-01, № 693-07-01, № 164-

09-01, № 166-09-01, № 167-09-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Зарахувати на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста (ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра) за 

денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників, які виконали відповідні вимоги (Додаток 6 – проєкти наказів від 31.10.2022 р. № 

686-07-01, № 692-07-01, № 693-07-01, № 164-09-01, № 166-09-01, № 167-09-01). 

6.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказів про зарахування вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Представила списки вступників на 
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місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання для здобуття ОС бакалавра на 

основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста за денною/заочною формою здобуття 

освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 7). 

 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Затвердити списки вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою здобуття освіти, які виконали вимоги до зарахування 

(Додаток 7). 

7.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення списків вступників, які виконали вимоги до зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Галину МАРЧУК, голову відбіркової комісії № 1 – Запропонувала зарахувати на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР спеціаліста 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною формою здобуття освіти 

вступників, які виконали відповідні вимоги (Додаток 8 – проєкт наказу від 31.10.2022 р. №685-

07-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Зарахувати на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОС бакалавра (ОС 

магістра), ОКР спеціаліста за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною/заочною 

формою здобуття освіти вступників, які виконали відповідні вимоги (Додаток 8 – проєкт 

наказу від 31.10.2022 р. №685-07-01). 

8.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Василю ЛЕВЧУКУ забезпечити 

оприлюднення наказу про зарахування на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Роман ПАВЕЛКІВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії     Василь ЛЕВЧУК 


