
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

12 серпня 2020 р. м. Рівне     № 21 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми 

навчання) при вступі для здобуття вищої освіти за спеціальностями: 017 Фізична 

культура і спорт, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (ІІ 

потік 10-12 серпня 2020 р.). 

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

 

2. Про результати вступних іспитів із конкурсних предметів вступників на здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, які подали заяви з 02.08.2020 р. по 10.08.2020 р.  

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

 

3. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми навчання) 

при вступі для здобуття вищої освіти за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне 

мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (ІІ потік 10-12 серпня 2020 р.). 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити результати проведення творчих конкурсів для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення (денна і заочна форми навчання) 

при вступі для здобуття вищої освіти за спеціальностями: 017 Фізична культура і спорт, 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 024 Хореографія, 025 Музичне 

мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (ІІ потік 10-12 серпня 2020 р.) (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про результати вступних іспитів із конкурсних предметів вступників на здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО, які подали заяви з 02.08.2020 р. по 10.08.2020 р.  

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

2.1. Затвердити результати вступних іспитів із конкурсних предметів вступників на 

здобуття ОС бакалавра на основі ПЗСО, які подали заяви з 02.08.2020 р. по 10.08.2020 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


