
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  
 

20 серпня 2021 р. м. Рівне     № 33 
 

Засідання приймальної комісії 
 
Голова приймальної комісії  – Р. Постоловський  

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – В. Левчук  

 
Присутні: 24 членів приймальної комісії (список додається). 
 
 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання для здобуття ОС 
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю 
(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття 
освіти, що надійшли у період з 01.08.21 р. по 20.08.21 р. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 
2. Про розгляд заяв та документів 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 надійшли у період з 01.08.21 р. по 
20.08.21 р. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 
3. Про допуск до участі у вступному фаховому випробуванні вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою 
спеціальністю (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною 
формою здобуття освіти. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 

 
4. Про допуск до участі у вступних іспитах з конкурсних предметів вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, які 
мають відповідне право. 
Доповідає: голова відбіркової  комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. 
 

5. Різне. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Про хід прийому заяв та документів від вступників на навчання для здобуття ОС 
бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю (ОС 
бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти, що 
надійшли у період з 01.08.21 р. по 20.08.21 р. 

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

УХВАЛИЛИ:  



2 
1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додаток 1). 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяв та документів 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 надійшли у період з 01.08.21 р. по 20.08.21 р. 

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

УХВАЛИЛИ: 
2.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. взяти до уваги 

(Додатки 2, 3). 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступному фаховому випробуванні вступників на навчання для 
здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю 
(ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою здобуття освіти. 

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

УХВАЛИЛИ: 
3.1. Допустити до участі у вступному фаховому випробуванні вступників на 

навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за неспорідненою 
спеціальністю (ОС бакалавра, ОС магістра, ОКР спеціаліста) за денною/заочною формою 
здобуття освіти. (Додаток 4).  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до участі у вступних іспитах з конкурсних предметів вступників на 
навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, які мають 
відповідне право. 

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

4.1. Допустити до участі у вступних іспитах з конкурсних предметів вступників на 
навчання для здобуття ОС бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, які мають 
відповідне право (Додаток 5).  

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                                                     Василь ЛЕВЧУК  


