
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

09 червня 2020 р. м. Рівне     № 07 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 34 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про результати реєстрації вступників для здобуття ОС магістра для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови за технологією ЗНО.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

2. Про створення Служби контролю за дотриманням протиепідемічних заходів і 

охорони громадського порядку під час вступної кампанії 2020 року. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

3. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про результати реєстрації вступників для здобуття ОС магістра для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови за технологією ЗНО.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії ст. викл. Левчука В. В. 

взяти до уваги (Додаток 1). 

1.2. Допустити Блищик Ю. В. до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 

у закладі освіти шляхом створення аудіотесту за матеріалами, наданими УЦЯОО. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про створення Служби контролю за дотриманням протиепідемічних заходів і охорони 

громадського порядку під час вступної кампанії 2020 року. 

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії ст. викл. Левчука В. В. 

взяти до уваги. 

1.2. Просити ректорат створити Службу контролю за дотриманням протиепідемічних 

заходів і охорони громадського порядку на час вступної кампанії у Рівненському державному 

гуманітарному університеті у 2020 році та призначити керівником даної Служби начальника 

відділу охорони праці, техніки безпеки та охорони здоров’я Шелюка Олександра Васильовича. 

1.3. Керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів та директору інституту 

мистецтв до 24.06.2020 р. подати в приймальну комісію університету по 1-й кандидатурі з 



2 

числа науково-педагогічних, педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу для 

створення Служби контролю за дотриманням протиепідемічних заходів і охорони 

громадського порядку на час вступної кампанії у Рівненському державному гуманітарному 

університеті у 2020 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук  


