
П Р О Т О К О Л  №  1 3  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  2 7  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 для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 24.07.2016 р. по 
26.07.2016 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 у творчих конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра 
заочної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти, які подали заяви та 
необхідні документи з 11.07.2016 р. по 26.07.2016 р. 

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

доц. Григорчук І. С. 

3. Про допуск до вступних іспитів вступників освітнього ступеня бакалавра заочної 
форми навчання на основі ПЗСО, які подали заяви та необхідні документи з 11.07.2016 по 
26.07.2016. 

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

доц. Григорчук І. С. 

4. Про допуск до фахових вступних випробувань вступників освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у тому числі на 
основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які подали заяви та необхідні 
документи з 11.07.16 р. по 26.07.16 р. 

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

доц. Григорчук І. С. 

5. Про допуск до вступних іспитів з конкурсних предметів з найвищим ваговим 
коефіцієнтом вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в РДГУ та 
виконують в повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра заочної форми 
навчання за іншою спеціальністю. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчук І. Б. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які 
подали заяви та необхідні документи з 24.07.2016 р. по 26.07.2016 р. 



2 
 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які 
подали заяви та необхідні документи з 24.07.2016 р. по 26.07.2016 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання, які 
подали заяви та необхідні документи з 24.07.2016 р. по 26.07.2016 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 20.07.2016 р. по 
23.07.2016 р. Список вступників до протоколу додається (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі у творчих 
конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 11.07.2016 р. по 
26.07.2016 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про допуск до участі у творчих 
конкурсах вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі повної 
загальної середньої освіти, які подали заяви та необхідні документи з 11.07.2016 р. по 
26.07.2016 р. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Допустити до участі у 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 26.07.2016 р. Список вступників до протоколу додається 
(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до вступних іспитів з 
конкурсних предметів вступників:  

Романюк Марії Віталіївни, якій таке право надано Законом України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, 
місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції» для участі в 
конкурсі на здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ПЗСО; 

Кондратюка Юрій Анатолійович 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про допуск до вступних іспитів з 
конкурсних предметів Полюховича Олега Віталійовича, якому таке право надано як учаснику 
бойових дій. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про допуск до вступних іспитів з 
конкурсних предметів Кравчука Романа Володимировича, якому таке право надано як учаснику 
бойових дій. 
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УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до складання вступних іспитів з конкурсних предметів вступників 
освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ПЗСО як таких, що мають на 
це право згідно з розділом VII Правил прийому до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році:  

Романюк Марію Віталіївну,  

Полюховича Олега Віталійовича  

Кравчука Романа Володимировича. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до фахових вступних 
випробувань вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою 
спеціальністю), які подали заяви та необхідні документи з 11.07.16 р. по 26.07.16 р. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про допуск до фахових вступних 
випробувань вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою 
спеціальністю), які подали заяви та необхідні документи з 11.07.16 р. по 26.07.16 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про допуск до фахових вступних 
випробувань вступників освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (у тому числі на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою 
спеціальністю), які подали заяви та необхідні документи з 11.07.16 р. по 26.07.16 р. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Допустити до фахових вступних випробувань вступників освітнього ступеня 
бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (у т. ч. на основі 
раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які подали заяви та необхідні 
документи з 11.07.16 р. по 20.07.16 р. Список вступників до протоколу додається (Додаток 2) 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Доц. Левчук І. Б., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – Про 
допуск до вступних іспитів з конкурсних предметів з найвищим ваговим коефіцієнтом 
вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в РДГУ та виконують в 
повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра заочної форми навчання за 
іншою спеціальністю. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1 Допустити до складання вступних іспитів з конкурсних предметів з найвищим 
ваговим коефіцієнтом вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в 
РДГУ та виконують в повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра заочної 
форми навчання за іншою спеціальністю. Список вступників до протоколу додається 
(Додаток 3). 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


