
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 
27 липня  2017 р. м. Рівне     № 13 
 
 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
 
Присутні: 25 членів приймальної комісії (список додається). 
 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної 
та заочної  форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.2017 р. по 
26.07.2017 р. Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 2: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Григорчук І. С. 

2. Про допуск до участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра заочної 
форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.2017 р. по 26.07.2017 р. 
Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Сингаївський Д. В. 

3. Про результати проведення творчих конкурсів та вступних іспитів вступників 
освітнього ступеня бакалавра денної та заочної (на місця державного замовлення) форм 
навчання на основі повної загальної середньої освіти. Доповідають: голови відбіркових 

комісій № 1–№ 2: ст. в. Левчук В. В., доц. Григорчук І. С. 

4. Про рекомендацію до зарахування іноземного громадянина за результатами 
співбесіди з фахового випробування. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Антонюк-

Кисіль П. В. 

5. Про допуск до вступного випробування іноземного громадянина для здобуття 
ступеня магістра. Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 Антонюк-Кисіль П. В. 

 

 
 
1. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.2017 р. по 
26.07.2017 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня бакалавра денної та 
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заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.2017 р. по 
26.07.2017 р.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня бакалавра 
денної та заочної форм навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.2017 р. 
по 26.07.2017 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу 
додаються (Додаток 1). 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Сингаївського Д. В., голову відбіркової комісії № 3 – Повідомив про кількість 
поданих заяв щодо участі в конкурсі вступників освітнього ступеня магістра заочної форми 
навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.17 р. по 26.07.17 р.  
 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття ступеня магістра 
заочної форми навчання, які подали заяви та необхідні документи з 25.07.17 р. по 
26.07.17 р. Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються 
(Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Повідомив про результати 
вступних іспитів вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної (на місця 
державного замовлення) форм навчання на основі повної загальної середньої освіти. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 2 – Повідомив про результати 
проведення творчих конкурсів та вступних іспитів вступників освітнього ступеня бакалавра 
денної та заочної (на місця державного замовлення) форм навчання на основі повної 
загальної середньої освіти. 
 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердити результати проведення творчих конкурсів та вступних іспитів 
вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної (на місця державного 
замовлення) форм навчання на основі повної загальної середньої освіти (Додаток 3). 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

 
Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 4 – За результатами співбесіди 

з фахового випробування просив рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття 
ступеня магістра зі спеціальності 073 Менеджмент денної форми навчання  Бен Мамсур 

Хамза Абдала Абдулалі, громадянина Лівії. 
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УХВАЛИЛИ: 
 

4.1 Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра зі 
спеціальності 073 Менеджмент денної форми навчання  Бен Мамсур Хамза Абдала 

Абдулалі, громадянина Лівії, за результатами співбесіди з фахового випробування. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 
 

Антонюка-Кисіля П. В., голову відбіркової комісії № 4 – Повідомив, що до 
приймальної комісії надійшла заява та відповідні документи від іноземного громадянина з 
проханням прийняти на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 
073 Менеджмент денної форми навчання – Баркха Хамза Хусайн А, громадянина Лівії. 
Просив допустити зазначеного вступника до співбесіди з фахового випробування. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

5.1 Допустити Баркха Хамза Хусайн А, громадянина Лівії, до співбесіди з фахового 
випробування зі спеціальності 073 Менеджмент для здобуття ступеня магістра за денною 
формою навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


