
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

13 травня  2019 р. м. Рівне     № 08 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про надходження заяв та допуск до додаткових вступних випробувань осіб, які 

здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра вищої 

освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на здобуття ОС магістра за денною і 

заочною формами навчання за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 

«Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 

«Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», які подали заяви 13 травня.   

Доповідає: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

2. Про підготовку методичних рекомендацій щодо організації роботи зі вступниками 

у 2019 році. 

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

ст. викл. Левчук В. В. 

3. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до додаткових фахових випробувань осіб, які здобули ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста, магістра вищої освіти за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) на здобуття ОС магістра за денною і заочною формами 

навчання за спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 

«Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні 

науки», які подали заяви 13 травня.   

Доповідач: відповідальний секретар ПК доц. Джеджера К.В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Не порушувати питання про допуск до додаткових фахових випробувань осіб, 

які здобули ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра вищої освіти за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) на здобуття ОС магістра за денною і заочною формами навчання за 

спеціальностями 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 



«Політологія», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 122 «Комп’ютерні науки», які подали 

заяви 13 травня.  у зв’язку з відсутністю заяв. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Про підготовку методичних рекомендацій щодо організації роботи зі вступниками у 

2019 році.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

ст.викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Схвалити методичні рекомендації щодо організації роботи зі вступниками у 2019 

році як такі, що відповідають Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2019 

році та правилам прийому до Рівненського державного гуманітарного університету в 2019 

році (Додаток 1). 

2.2. Забезпечити методичними рекомендаціями працівників приймальної комісії, 

зайнятих у діяльності з прийому заяв та документів вступників. – до 01.07.2019 р.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 
 

 

 


