
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

22 вересня 2021 р. м. Рівне     № 44 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження результатів творчого конкурсу вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в 

період з 01.09.21 р. по 20.09.21 р. 

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

 

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

основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які вступають за результатами ЗНО за період з 01.09.21 р. по 

22.09.21 р. 

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

 

3. Про затвердження середнього балу документа про освіту вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в 

період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

4. Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 

01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

5. Про хід прийому заяв та документів вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) за 

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

в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

6. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої 

освіти) за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 

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

 

7. Про хід прийому заяв та документів для вступу на 2 курс для здобуття ОС бакалавра 

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

освіти осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у 

повному обсязі навчальний план за період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

8. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною/заочною формою здобуття освіти, які не менше одного року здобувають 

ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі навчальний план  та подали заяви та 

необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

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

навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та 

заочною формами здобуття освіти.   

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, завідувачка аспірантури доц. 

Андрощук І. М. 

 

10. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів творчого конкурсу вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 20.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити результати проведення творчого конкурсу вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт за 

заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви 

та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 20.09.21 р. (Додаток 1). 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

розміщення результатів творчого конкурсу на сайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

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

вступають за результатами ЗНО за період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження середнього балу документа про освіту вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти 
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фізичних та/або юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 

р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити середній бал документа про освіту вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

(Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Допустити до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, які подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р., 

а також тих вступників, що успішно склали творчий конкурс (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) за денною/заочною формою 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) за 

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

подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (інших рівнів вищої освіти) за 

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

подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. (Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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7. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв та документів для вступу на 2 курс для здобуття ОС бакалавра за 

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

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план за період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

7.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 7). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для здобуття 

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

освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у повному обсязі 

навчальний план  та подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. по 22.09.21 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

8.1. Допустити до участі у вступних випробуваннях вступників на навчання для 

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

здобуття освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, виконують у 

повному обсязі навчальний план  та подали заяви та необхідні документи в період з 01.09.21 р. 

по 22.09.21 р. (Додаток 8). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною 

формами здобуття освіти.   

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4, завідувачка аспірантури доц. Андрощук І. М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною (денною/вечірньою) та заочною 

формами здобуття освіти (Додаток 9 – проєкт наказу від 22.09.2021 р. №12-10-01).   

9.2. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 

наказу про зарахування на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                             Василь ЛЕВЧУК  
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