
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

17 серпня  2018 р. м. Рівне     № 30 

 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

 

Присутні: 28 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою 

навчання на основі ПЗСО і подавали заяви виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. 

Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

2. Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання (на основі ОКР 

молодшого спеціаліста). Доповідачі: голови відбіркових комісій № 1, 2 ст. в. 

Сінчук А.М., в. Манелюк Е.В. 

3. Про переведення вступників на основі ПЗСО, зарахованих на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

4. Різне. Доповідають: члени ПК. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою 

навчання на основі ПЗСО і подавали заяви виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб.  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Зарахувати з 01 вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми 

навчання за спеціальностями на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра за заочною формою навчання на основі 

ПЗСО і подавали заяви виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

  Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Про зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання (на основі ОКР 

молодшого спеціаліста).  

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

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.  Зарахувати з 01 вересня 2018 року студентами 1 курсу заочної форми 

навчання за спеціальностями на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою навчання (на основі ОКР 

молодшого спеціаліста). 

  Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Про переведення вступників на основі ПЗСО, зарахованих на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення.  

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Перевести на вакантні місця державного замовлення з 01 вересня 2018 

року осіб, які були зараховані на 1 курс денної та заочної форм навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб на основі ПЗСО та користуються правом на переведення 

відповідно до п. 3 розділу ХII Правил прийому до Рівненського державного 

гуманітарного університету у 2018 році (Додаток 1). 

3.2. Звернутись до Міністерства освіти і науки України виділити місця 

державного замовлення для вступників, зарахованих на навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб, з числа соціально незахищеної, талановитої та громадсько активної 

молоді, а також з числа тих, які мають підстави для спеціальних умов участі в конкурсі 

але розбіжність у їхніх конкурсних балах з прохідними перевищує встановлені межі у 20 

балів (для вступників на спеціальності, які користуються особливою підтримкою) та у 

10 балів – для вступників на усі інші спеціальності (Додаток 3) замість повернутих 

(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 

 


