
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

03 вересня 2020 р. м. Рівне     № 32 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Немеш О. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 29 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

   

1.  Про затвердження результатів вступних випробувань вступників для здобуття 

ОС магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за спеціальностями 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», спеціальності 025 «Музичне мистецтво». 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

2. Різне.   

2.1. Про зміни планових показників та розподіл місць державного замовлення за 

спеціальностями (спеціалізаціями) за широким конкурсом. 

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

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження результатів вступних випробувань вступників для здобуття ОС 

магістра за денною/заочною формою здобуття освіти за спеціальностями галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», спеціальності 025 «Музичне мистецтво». 

Доповідач: голова відбіркової  комісії № 2 доц. Симонович Н. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити результати вступних випробувань вступників для здобуття ОС магістра 

за денною/заочною формою здобуття освіти за спеціальностями галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Додаток 1). 

1.2. Керівнику групи технічного забезпечення Бакунцю А. М. забезпечити 

оприлюднення результатів вступних випробувань вступників на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про зміни планових показників та розподіл місць державного замовлення за 

спеціальностями (спеціалізаціями) за широким конкурсом. 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 

взяти до уваги. 

2.2. Затвердити зміни планових показників та розподіл місць державного замовлення 

між спеціальностями (спеціалізаціями) за широким конкурсом (Додаток 1). 

2.3. Голові відбіркової комісії № 1 ст. викл. Марчук Г. В. донести інформацію про 

відповідні зміни технічним секретарям. 
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2.4. Відповідальному за роботу ЄДЕБО ст. викл. Гульчуку В. А. внести затверджені 

зміни планових показників та розподілу місць державного замовлення між спеціальностями 

(спеціалізаціями) за широким конкурсом до конкурсних пропозицій в ЄДЕБО.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії      О. М. Немеш 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       В. В. Левчук 


