
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

10 серпня 2021 р. м. Рівне     № 28 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про виключення зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  

бюджету для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

вступників, які не виконали вимоги до зарахування, та допуск їх до участі у конкурсі на 

інші місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.  

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою 

здобуття освіти, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

3. Різне. 

3.1. Про перерозподіл обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році. 

Доповідач: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

 

3.2. Про вилучення вступника з наказу про зарахування за власним бажанням. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про виключення зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  бюджету 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти вступників, які не 

виконали вимоги до зарахування, та допуск їх до участі у конкурсі на інші місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб.  

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Виключити зі списку рекомендованих на навчання за кошти державного  бюджету 

вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які не 

виконали вимоги до зарахування та допустити до участі у конкурсі на інші місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб тих осіб з числа таких вступників, які виявили таке бажання 

(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Про надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списків вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за денною/заочною формою здобуття 

освіти, рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити списки вступників на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною/заочною формою здобуття освіти, рекомендованих до зарахування на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 2). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

3.1. Про перерозподіл обсягів підготовки науково-педагогічних кадрів через 

аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2021 році. 

Доповідач: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1.1. Перерозподілити 1 місце державного замовлення на третьому освітньо-науковому 

рівні у межах галузі 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 052 Політологія на 

спеціальність 053 Психологія (Додаток 3). 

3.1.2. Відповідальному за роботу ЄДЕБО ст. викл. Гульчуку В. А. внести у базу 

відповідні зміни. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3.2. Про вилучення вступника з наказу про зарахування за власним бажанням. 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.2.1. Скасувати наказ про зарахування від 09.08.2021 р. № 422-07-01 в частині, що 

стосується Андрощук Світлани Валеріївни та вилучити вказану особу із зазначеного наказу 

(Додаток 5). 

3.2.2. Голові відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. забезпечити повернення 

документів Андрощук С. В. не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

2.2.3. За погодженням із державним замовником провести додатковий конкурсний 

відбір на звільнене місце відповідно до розділу XIII правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті у 2021 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      Руслан Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                 Василь Левчук  


