
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

21 вересня 2020 р. м. Рівне     № 43 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 23 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про надходження заяв та документів для здобуття ОС бакалавра за денною та 

заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від 

вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у 

повному обсязі навчальний план. 

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

 

2. Про допуск до участі у вступному випробуванні для здобуття ОС бакалавра за 

денною та заочною формами здобуття освіти  за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний план. 

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

 

3. Різне.   

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв та документів для здобуття ОС бакалавра за денною та заочною 

формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб від вступників, які не 

менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний 

план. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступному випробуванні для здобуття ОС бакалавра за денною 

та заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступників, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі 

навчальний план. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Допустити до участі у вступному випробуванні для здобуття ОС бакалавра за 

денною та заочною формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
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вступників, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному 

обсязі навчальний план (Додаток 2).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


