
П Р О Т О К О Л  №  0 9  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  16 липня  2016 року 
 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 26 членів приймальної комісії  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 14.07.16 р. по 
16.07.16 р.  

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–3 ст. в. Левчук В. В., доц. Антонюк М. C., 

доц. Григорчук І. С. 

2. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра та освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста денної та заочної форм навчання, які подали заяви та 
необхідні документи з 14.07.16 р. по 16.07.16 р. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Максимцев Р. Ю. 

3. Про допуск до участі в творчих конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяви та 
необхідні документи з 11.07.2016 р. по 16.07.2016 р. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1, № 3 ст. в. Левчук В. В., 

доц. Григорчук І. С. 

4. Про розподіл місць державного замовлення між спеціалізаціями  спеціальностей 025 
Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між мовами 
спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)).  

Доповідає: заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

5. Про перевід та поновлення студентів до Рівненського державного гуманітарного 
університету.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О.В.. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які 
подали заяви та необхідні документи з 14.07.16 р. по 16.07.16 р., відповідно звернувся з 
проханням допустити до участі в конкурсі вступників згідно з поданим  списком. 

Доц. Ястремського С. В., заступника голови відбіркової комісії № 2 – Повідомив про 
кількість вступників ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та 
необхідні документи з 14.07.16 р. по 16.07.16 р., відповідно звернувся з проханням допустити 
до участі в конкурсі вступників згідно з поданим  списком. 
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Доц. Григорчука М. C., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
вступників ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні 
документи з 11.07.16 р. по 13.07.16 р., відповідно звернувся з проханням допустити до участі в 
конкурсі вступників згідно з поданим  списком.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня бакалавра денної 
та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 14.07.16 р. по 
16.07.16 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються 
(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Доц. Максимцева Ю. Р., голову відбіркової комісії № 4 – Проінформував про кількість 
поданих заяв вступників ОКР спеціаліста, ступеня магістра денної та заочної форм навчання, 
які подали заяви та необхідні документи з 14.07.16 р. по 16.07.16 р., відповідно звернувся з 
проханням допустити до участі в конкурсі вступників згідно з поданим  списком.   

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ОКР спеціаліста, ступеня 
магістра денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 
14.07.16 р. по 16.07.16 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу 
додаються (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі в творчих 
конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 11.07.2016 р. по 
16.07.2016 р. 

Доц. Григорчука М. C., голову відбіркової комісії № 3 – Про допуск до участі в творчих 
конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 11.07.2016 р. по 
16.07.2016 р. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до участі в творчих конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяви та 
необхідні документи з 11.07.2016 р. по 16.07.2016 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., заступника голови приймальної комісії – Про розподіл місць 
державного замовлення між спеціалізаціями  спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 029 
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Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між мовами спеціальності 014 Середня освіта 
(мова і література (із зазначенням мови)). 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити розподіл місць державного замовлення між спеціалізаціями  
спеціальностей 025 Музичне мистецтво, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа та між 
мовами спеціальності 014 Середня освіта (мова і література (із зазначенням мови)) (Додаток 3).  

Рішення прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 

Ст. викл. Попчук О. В. – Про перевід Кондрацької Олени Іванівни, студентки ІІ курсу 
педагогічного факультету спеціальності «Здоров’я людини» заочної платної форми навчання 
Рівненського державного гуманітарного університету, на спеціальність «Корекційна освіта». 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Допустити до складання академічної різниці Кондрацьку Олену Іванівну, студентку ІІ 
курсу педагогічного факультету спеціальності «Здоров’я людини» заочної платної форми 
навчання Рівненського державного гуманітарного університету, у зв’язку з переводом на 
спеціальність «Корекційна освіта». 

5.2 Встановити термін ліквідації академічної різниці до 19.09.2016 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


