
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  
 

16 вересня 2021 р. м. Рівне     № 41 
 

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 переведення на виділені додаткові місця державного замовлення осіб пільгових 
категорій та з особливими умовами вступу, зарахованих за кошти фізичних та 
юридичних осіб на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти за денною формою навчання та для здобуття ОС бакалавра на 
основі ОКР молодшого спеціаліста за заочною формою навчання.   

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

2. Про додаткові місця державного замовлення за освітнім ступенем магістра для 
вступників додаткової сесії ЄВІ. 
Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 
 

3. Про подачу заяв та документів для здобуття вищої освіти у Рівненському 
державному гуманітарному університеті на основі документів про вищу освіту, 
здобуту в іноземних закладах вищої освіти.  
Доповідає: голова відбіркової комісії № 3, начальник центру міжнародних відносин 
та роботи з іноземними студентами доц. Антонюк-Кисіль П. В. 
 

4. Різне. 
 

 
 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на виділені додаткові місця державного замовлення осіб пільгових 
категорій та з особливими умовами вступу, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб 
на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 
формою навчання та для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за 
заочною формою навчання.   

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

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 
взяти до уваги (Додаток 1). 
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1.2. Перевести на додаткові місця державного замовлення вступників для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО за денною формою навчання, зарахованих за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб (Додаток 2 – проєкт наказу від 16.09.2021 р. № 505-07-01). 

1.3. Перевести на додаткові місця державного замовлення вступників для здобуття ОС 
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за заочною формою навчання, зарахованих за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 3 – проєкт наказу від 16.09.2021 р. № 207-09-
01). 

1.4. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 
наказів про переведення вступників на додаткові місця державного замовлення на вебсайті 
університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Про додаткові місця державного замовлення за освітнім ступенем магістра для 
вступників додаткової сесії ЄВІ. 

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

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 
взяти до уваги (Додаток 2). 

2.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 
інформації про кількість додаткових місць державного замовлення за освітнім ступенем 
магістра для вступників додаткової сесії ЄВІ на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Про подачу заяв та документів для здобуття вищої освіти у Рівненському державному 
гуманітарному університеті на основі документів про вищу освіту, здобуту в іноземних 
закладах вищої освіти.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3, начальник центру міжнародних відносин та 
роботи з іноземними студентами доц. Антонюк-Кисіль П. В. 
 
УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 
відносин та роботи з іноземними студентами доц. Антонюка-Кисіля П. В взяти до уваги 
(Додаток 3). 

3.2. Дозволити Кабатовій Ірині Володимирівні подавати заяву та документи для вступу 
на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 
університеті відповідно до вимог, що ставляться до громадян України. 

3.3. Дозволити Виноградовій Ірині Василівні подавати заяву та документи для вступу 
на навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному 
університеті відповідно до вимог, що ставляться до іноземних громадян. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                                                 Василь ЛЕВЧУК  


