
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

03 липня  2019 р. м. Рівне     № 17 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про надходження заяв від вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО 

за денною і заочною формами навчання про участь у творчих конкурсах за період з 24.06.19 

р. по 03.07.19 р.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії викл. Шалівська Ю. В. 

2. Про допуск до творчих конкурсів вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання, які подали заяви з 24.06.19 р. по 03.07.19 р.  

Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії викл. Шалівська Ю. В. 

3. Про результати вступного іспиту з іноземної мови вступників на основі ОКР (ОС)  

бакалавра, спеціаліста, магістра 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 та необхідні документи з 17.06.19 р. по 25.06. 19 р.  

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

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про надходження заяв від вступників на здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО за 

денною і заочною формами навчання про участь у творчих конкурсах за період з 24.06.19 р. 

по 03.07.19 р.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК викл. Шалівська Ю. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1.  Інформацію заступника відповідального секретаря приймальної комісії 

викл. Шалівської Ю. В. взяти до уваги. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про допуск до творчих конкурсів вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання, які подали заяви з 24.06.19 р. по 03.07.19 р.  

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК викл. Шалівська Ю. В. 

 



УХВАЛИЛИ:  

2.1. Допустити до творчих конкурсів вступників на здобуття ОС бакалавра на основі 

ПЗСО за денною і заочною формами навчання, які подали заяви з 24.06.19 р. по 03.07.19 р. 

Списки вступників, допущених до участі в конкурсі до протоколу додаються (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про результати вступного іспиту з іноземної мови вступників на основі ОКР (ОС)  

бакалавра, спеціаліста, магістра 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 та необхідні документи з 17.06.19 р. по 25.06. 19 р.   

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

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Джеджери К. В. 

взяти до уваги та не розглядати питання про результати вступного іспиту з іноземної мови 

зазначеної категорії вступників у зв’язку з відсутністю заяв. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       К. В. Джеджера 


