
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

02 липня 2020 р. м. Рівне     № 09 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

В.о. відповідального 

секретаря приймальної 

комісії  

–  

– – Слобода О. В. 

 

Присутні: 20 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд заяви громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) за денною формою 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, відповідність поданих ним 

документів Правилам прийому для здобуття вищої освіти в Рівненському 

державному гуманітарному університеті у 2020 році, затвердження середнього балу 

документа про освіту та допуск до участі у вступних випробуваннях.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

 

2. Про затвердження результату складання у закладі єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови для здобуття ОС магістра Блищик Ю. В.  

Доповідає: в. о. відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 

 

3. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяви громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха для здобуття 

освітнього ступеня магістра на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра за 

спеціальністю 015.39 Професійна освіта (цифрові технології) за денною формою навчання за 

кошти фізичних та юридичних осіб, відповідність поданих ним документів Правилам прийому 

для здобуття вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті у 2020 

році, затвердження середнього балу документа про освіту та допуск до участі у вступних 

випробуваннях.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Затвердити середній бал документа про освіту Хасу Файсіла Алі Халліфаха та 

допустити його до участі у вступному іспиті (тестуванні) з мови здобуття вищої освіти – 

української мови та усному фаховому випробуванні. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результату складання у закладі єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови для здобуття ОС магістра Блищик Ю. В.  

Доповідає: в. о. відповідального секретаря приймальної комісії Слобода О. В. 
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УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити результат складання у закладі єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови для здобуття ОС магістра Блищик Ю. В. – 172 бали. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

В.о. відповідального секретаря       

приймальної комісії       О. В. Слобода  


