
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

25 травня  2019 р. м. Рівне     № 09 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про надходження заяв та допуск до додаткових вступних випробувань студентів 

ЗВО та осіб з вищою освітою ОКР (ОС) бакалавра, спеціаліста, магістра стосовно допуску до 

додаткових випробувань для вступу на навчання для здобуття ОС магістра за 

спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 

«Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки» на основі 

іншої спеціальності за денною та заочною формами навчання за період з 14.05.19 р. по 

24.05.19 р.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

ст.викл. Левчук В. В. 

2. Різне. 

2.1. Про порядок роботи відбіркової комісії № 1 в аспекті організації творчих 

конкурсів для вступників на місця державного замовлення. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

ст.викл. Левчук В. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв та допуск до додаткових вступних випробувань студентів ЗВО 

та осіб з вищою освітою ОКР (ОС) бакалавра, спеціаліста, магістра стосовно допуску до 

додаткових випробувань для вступу на навчання для здобуття ОС магістра за 

спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 

«Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки» на основі 

іншої спеціальності за денною та заочною формами навчання за період з 14.05.19 р. по 

24.05.19 р.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. викл. 

Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Не порушувати питання про надходження заяв та допуск до додаткових вступних 

випробувань студентів ЗВО та осіб з вищою освітою ОКР (ОС) бакалавра, спеціаліста, 

магістра стосовно допуску до додаткових випробувань для вступу на навчання для здобуття 



ОС магістра за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 

«Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні 

науки» на основі іншої спеціальності за денною та заочною формами навчання за період з 

14.05.19 р. по 24.05.19 р. через відсутність заяв.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про порядок роботи відбіркової комісії № 1 в аспекті організації творчих конкурсів 

для вступників на місця державного замовлення. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. викл. 

Левчук В. В. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1.1. Затвердити порядок роботи відбіркової комісії № 1 в аспекті організації 

творчих конкурсів для вступників на місця державного замовлення з 24 червня 2019 р. по 

07 липня 2019 р. (для спеціальностей 023 «Образотврче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво») та по 08 липня 2019 р. (для 

спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 026 «Сценічне мистецтво»). 

2.1.2. Затвердити форму заяви на участь у творчому конкурсі для претендентів на 

місця державного замовлення (Додаток 1). 

2.1.3.  Затвердити перелік документів, необхідних для допуску до участі у творчому 

конкурсі  претендентів на місця державного замовлення (Додаток 2). 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 
 

 

 


