
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

26 липня 2021 р. м. Рівне     № 19 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження результатів вступних фахових випробувань вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС 

бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття 

освіти, що складались 25-26.07.2021 р. 

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

 

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, 

ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що склали вступне 

фахове випробування 25-26.07.2021 р. 

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

 

3. Різне. 

3.1. Про підготовку до реєстрації вступників до магістратури у спеціально 

організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів вступних фахових випробувань вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, 

ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що складались 25-26.07.2021 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити результати вступних фахових випробувань вступників на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, 

ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що складались 25-26.07.2021 р. 

(Додаток 1). 

1.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. В. В. Левчуку забезпечити 

доведення результатів вступних фахових випробувань вступників до громадськості шляхом 

розміщення на стенді приймальної  комісії та на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
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Про допуск до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття ОС 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) 

за денною/заочною формою здобуття освіти, що склали вступне фахове випробування 25-

26.07.2021 р. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Допустити до участі в конкурсному відборі вступників на навчання для здобуття 

ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР 

спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що склали вступне фахове 

випробування 25-26.07.2021 р. (Додаток 2). 

2.2. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. В. В. Левчуку забезпечити 

доведення списків вступників, допущених до участі в конкурсному відборі на навчання для 

здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (ОС бакалавра, ОС магістра, 

ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти до громадськості шляхом 

розміщення на стенді приймальної  комісії та на вебсайті РДГУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

3.1. Про підготовку до реєстрації вступників до магістратури у спеціально 

організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1.1. Роботу приймальної комісії з підготовки до реєстрації вступників до 

магістратури у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 

схвалити. 

3.1.2. Схвалити склад групи з формування особових справ та екзаменаційних листків 

претендентів на участь у спеціально організованій сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови у запропонованому складі. Керівництво групою покласти на відповідального 

секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 

3.1.3. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. провести 

інструктаж членів групи з формування особових справ та екзаменаційних листків 

претендентів з питань проведення реєстрації на спеціально організовану сесію єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови. 

3.1.4. Для забезпечення прийому документів для реєстрації у спеціально організованій 

сесії єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови розмістити працівників групи у 

навчальному корпусі РДГУ № 1 (вул. С. Бандери, 12) в кабінеті № 8. 

3.1.5. Керівнику відділу охорони праці, техніки безпеки та охорони здоров’я Шелюку 

О. В. інформувати працівників групи про заходи щодо запобігання поширенню 

захворюванням, викликаним коронавірусом COVID-19, а також дотримання ними відповідних 

санітарних та протиепідемічних норм. 

3.1.6. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В.В., деканам 

факультетів та директору інституту мистецтв забезпечити інформування вступників на 

навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня) про порядок реєстрації у спеціально організованій сесії єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови через інтернет-ресурс, засобами мобільного чи 

електронного зв’язку. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії      Руслан Постоловський 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                                Василь Левчук  
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