
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

24 грудня 2020 р. м. Рівне     № 58    

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 31 член приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про Правила прийому для здобуття освіти у Рівненському державному 

гуманітарному університеті у 2021 році. 

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

 

2. Про Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

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

 

3. Про Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до 

Рівненського державного гуманітарного університету у 2021 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

 

4. Про склад приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного 

університету в 2021 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

 

5. Різне. 

    

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про Правила прийому для здобуття освіти у Рівненському державному гуманітарному 

університеті у 2021 році. 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Правила прийому для здобуття вищої освіти у Рівненському державному 

гуманітарному університеті в 2021 році схвалити і представити для розгляду і затвердження на 

засідання вченої ради РДГУ (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про Положення про приймальну комісію Рівненського державного гуманітарного 

університету. 

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

  

УХВАЛИЛИ:  

http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/vstup_2020/pol_priyom_inoz_2020.pdf
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2.1. Положення про Приймальну комісію Рівненького державного гуманітарного 

університету схвалити і представити для розгляду і затвердження на засідання вченої ради 

РДГУ (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до 

Рівненського державного гуманітарного університету у 2021 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до 

Рівненського державного гуманітарного університету у 2021 році схвалити і представити для 

розгляду і затвердження на засідання вченої ради РДГУ (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Про склад приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету в 

2021 році. 

Доповідає: заступник голови приймальної комісії проф. Павелків Р. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Схвалити склад приймальної комісії на 2021 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 
 


