
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

10 вересня  2019 р. м. Рівне     № 50 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

– – Павелків Р. В. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про результати вступних випробувань вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на здобуття ОС магістра за заочною формою навчання, які подали 

заяви і необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

2. Про рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступників на здобуття ОС магістра за заочною формою навчання, які 

подали заяви і необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про результати вступних випробувань вступників на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на здобуття ОС магістр за заочною формою навчання, які подали 

заяви і необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

  

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити результати вступних випробувань вступників на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на здобуття ОС магістра за заочною формою навчання, які 

подали заяви і необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. (Додаток 2).  

1.2. Оприлюднити н вебсайті РДУ результати вступних випробувань вступників на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на здобуття ОС магістра за заочною 

формою навчання, які подали заяви і необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників на здобуття ОС магістр за заочною формою навчання, які подали заяви і 

необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК ст. викл. Левчук В. В. 

  



УХВАЛИЛИ:  

2.1. Рекомендувати до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників на здобуття ОС магістр за заочною формою навчання, які подали заяви і 

необхідні документи з 01.09.19 р. по 09.09.19 р. (Додаток 3). 

2.2. Оприлюднити на вебсайті РДГУ список рекомендованих до зарахування на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників на здобуття ОС магістр за 

заочною формою навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії                          Р. В.Павелків 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


