
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

31 липня  2018 р. м. Рівне     № 20 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

 

Присутні: 25 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

заочної форми навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти, які подали 

заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Доповідачі: голови 

відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

2. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) на основі ПЗСО, 

які подали заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Доповідачі: 

голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

3. Про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 

денної і заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц. 

Тимощук О.С. 

4. Про допуск до участі в творчих конкурсах, вступних іспитах та співбесідах вступників на 

основі ПЗСО на здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання, які 

подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб. Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук 

А.М., в. Манелюк Е.В. 

5. Про допуск до фахових випробувань вступників на здобуття освітнього ступеня 

бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста та на основі 

раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю, які подали заяви та необхідні 

документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 

2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

6. Про допуск до вступних випробувань (додаткових, фахових випробувань, іспиту з 

іноземної мови) вступників на здобуття освітнього ступеня магістра денної і заочної 

форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 02.07.2018 р. по 

31.07.2018 р. Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц. Тимощук О.С. 

7. Різне. Доповідають: члени ПК. 
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1. СЛУХАЛИ: про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої 

освіти, які подали заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі раніше здобутого ступеня вищої 

освіти, які подали заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Списки 

вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

на основі ПЗСО, які подали заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання (за кошти фізичних та/або юридичних осіб) 

на основі ПЗСО, які подали заяви та необхідні документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. 

Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються 

(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: про допуск до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня магістра денної і заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні 

документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц. Тимощук О.С. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього 

ступеня магістра денної і заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні 

документи з 30.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Списки вступників, допущених до участі в 

конкурсі до протоколу додаються (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: про допуск до участі в творчих конкурсах, вступних іспитах та співбесідах 

вступників на основі ПЗСО на здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми 

навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до участі в творчих конкурсах, вступних іспитах та співбесідах 

вступників на основі ПЗСО на здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми 

навчання, які подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. на 
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навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Списки вступників, допущених до 

участі в в творчих конкурсах, вступних іспитах та співбесідах вступників на основі ПЗСО 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання, які подали заяви та 

необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб. Списки вступників, допущених до участі в творчих конкурсах, вступних 

іспитах та співбесідах до протоколу додаються (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: про допуск до фахових випробувань вступників на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого 

спеціаліста та на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю, які 

подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1.  Допустити до фахових випробувань вступників на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста та на 

основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю, які подали заяви та 

необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

5.2.  Затвердити середній бал додатку до диплома вступників на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра заочної форми навчання на основі ОКР молодшого 

спеціаліста та на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю, які 

подали заяви та необхідні документи з 12.07.2018 р. по 31.07.2018 р. Списки вступників, 

допущених до фахових випробувань до протоколу додаються (Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6.  СЛУХАЛИ: про допуск до вступних випробувань (додаткових, фахових 

випробувань, іспиту з іноземної мови) вступників на здобуття освітнього ступеня 

магістра денної і заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 

02.07.2018 р. по 31.07.2018 р.  

Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц. Тимощук О.С. 

 

УХВАЛИЛИ: допустити до вступних випробувань (додаткових, фахових випробувань, 

іспиту з іноземної мови) вступників на здобуття освітнього ступеня магістра денної і 

заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 02.07.2018 р. по 

31.07.2018 р. Списки вступників, допущених до вступних випробувань до протоколу 

додаються (Додаток 6). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

7. СЛУХАЛИ: про визначення результатів конкурсу вступника на здобуття 

освітнього ступеня магістра спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Піддубника 

Миколи Володимировича у якого наявний сертифікат рівня В2 знання німецької мови. 

Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 доц. Тимощук О.С. 
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УХВАЛИЛИ: під час визначення результатів конкурсу сертифікат В2 вступника на 

здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

Піддубника Миколи Володимировича прирівняти до результатів вступного іспиту з 

іноземної мови з найвищим балом (200 балів). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 

 

 


