
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

26 жовтня 2020 р. м. Рівне          № 52 

 

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, документів та затвердження середнього балу документа про 

освіту вступників для здобуття ОС бакалавр на базі ПЗСО за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за заочною формою здобуття освіти (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

2. Про допуск до участі у творчих конкурсах (на спеціальності, вступ на які 

передбачає їх складання) та конкурсному відборі вступників для здобуття ОС 

бакалавр на базі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною 

формою здобуття освіти (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

3. Про надходження заяв, документів, затвердження середнього балу документа про 

освіту та допуск до участі у вступному випробуванні вступників для здобуття ОС 

магістра на основі ОС бакалавра (крім спеціальностей галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» та спеціальності 025 «Музичне мистецтво») за 

денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

4. Про надходження заяв, документів, затвердження середнього балу документа про 

освіту та допуск до участі у вступних випробуваннях вступників для здобуття ОС 

магістра на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

5. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н. р. 

Доповідач: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 

 

6. Різне.   

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв, документів та затвердження середнього балу документа про 

освіту вступників для здобуття ОС бакалавр на базі ПЗСО за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за заочною формою здобуття освіти (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію головного технічного секретаря приймальної комісії Ганжі І. А. взяти 

до уваги. 

1.2. Затвердити середній бал документа про освіту вступників для здобуття ОС 

бакалавр на базі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою здобуття 

освіти (додатковий набір) (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у творчих конкурсах (на спеціальності, вступ на які передбачає їх 

складання) та конкурсному відборі вступників для здобуття ОС бакалавр на базі ПЗСО за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою здобуття освіти (додатковий 

набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію головного технічного секретаря приймальної комісії Ганжі І. А. взяти 

до уваги. 

2.2. Затвердити списки осіб, допущених до участі у творчих конкурсах (на 

спеціальності, вступ на які передбачає їх складання) та конкурсному відборі вступників для 

здобуття ОС бакалавр на базі ПЗСО за кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною 

формою здобуття освіти (додатковий набір) (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв, документів, затвердження середнього балу документа про 

освіту та допуск до участі у вступному випробуванні вступників для здобуття ОС магістра на 

основі ОС бакалавра (крім спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво») за денною/заочною формою здобуття освіти за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію головного технічного секретаря приймальної комісії Ганжі І. А. взяти 

до уваги. 

3.2. Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до участі у вступному 

випробуванні вступників для здобуття ОС магістра на основі ОС бакалавра (крім 

спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» та спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво») за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб (додатковий набір) (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв, документів, затвердження середнього балу документа про 

освіту та допуск до участі у вступних випробуваннях вступників для здобуття ОС магістра на 

основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (додатковий набір). 

Доповідач: головний технічний секретар приймальної комісії Ганжа І. А. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію головного технічного секретаря приймальної комісії Ганжі І. А. взяти 

до уваги. 

4.2. Затвердити середній бал документа про освіту та допустити до участі у вступних 

випробуваннях вступників для здобуття ОС магістра на основі ОС магістра (ОКР спеціаліста) 
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за денною/заочною формою здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(додатковий набір) (Додаток 4). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н. р. 

Доповідач: відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.І. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Проф. Павелків Р. В., заступник голови приймальної комісії, перший проректор. – 

Запропонував затвердити план профорієнтаційної роботи Рівненського державного 

гуманітарного університету на 2020/2021 навчальний рік. 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1. Затвердити план профорієнтаційної роботи Рівненського державного гуманітарного 

університету на 2020/2021 навчальний рік (Додаток 5). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


