
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

25 вересня 2020 р. м. Рівне     № 47 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 22 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про рейтинговий список вступників та надання рекомендацій до зарахування для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

за заочною формою здобуття освіти.  

Доповідач: заступник голови відбіркової комісії № 1 Білогубцева О. М. 

 

2. Різне.   

2.1. Про переведення вступників на додаткові місця державного замовлення, що 

виділені для прийому осіб пільгових категорій за освітніми ступенями бакалавра і 

магістра рішенням засідання конкурсної комісії МОН від 24.09.2020 р. № 5. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

2.2. Про внесення змін до обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про рейтинговий список вступників та надання рекомендацій до зарахування для 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною 

формою здобуття освіти.  

Доповідач: заступник голови відбіркової комісії № 1 Білогубцева О. М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію заступника голови відбіркової комісії № 1 Білогубцевої О. М. взяти 

до уваги. 

1.2. Схвалити та затвердити рейтинговий список вступників із наданням рекомендацій 

до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС бакалавра 

на основі ПЗСО за заочною формою здобуття освіти (Додаток 1). 

1.3. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення рейтингового списку із наданням рекомендацій до зарахування на вебсайті 

РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

2.1. Про переведення вступників на додаткові місця державного замовлення, що 

виділені для прийому осіб пільгових категорій за освітніми ступенями бакалавра і магістра 

рішенням засідання конкурсної комісії МОН від 24.09.2020 р. № 5. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 



2 

УХВАЛИЛИ:  

2.1.1. Перевести на додаткові місця державного замовлення вступників пільгових 

категорій за освітніми ступенями бакалавра і магістра, запити щодо яких було розглянуто 

конкурсною комісією (Додаток 3 – проєкти наказів від 25.09.2020 № 569-07-01, №570-07-01, 

№571-07-01, №204-09-01 та №205-09-01).  

2.1.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. після підписання 

наказів про переведення на додаткові місця державного замовлення вступників пільгових 

категорій забезпечити їх оприлюднення на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

         

2.2. Про внесення змін до обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.2.1. Внести зміни до обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей 035 Філологія та 011 Освітні, педагогічні 

науки за денною формою навчання (Додаток 4).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


