
П Р О Т О К О Л  №  0 6  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  15 червня  2016 року 
 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 30 членів приймальної комісії  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про внесення змін до конкурсних пропозицій обсягу державного замовлення на 
прийом та випуск фахівців з вищою освітою на 2016 рік. Доповідає відповідальний секретар 

приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

2. Про визначення максимального обсягу державного замовлення за освітнім рівнем 
бакалавра на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей (спеціалізацій) у 
2016 році. Доповідає заступник голови приймальної комісії доц. Джеджера К. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. викл. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про внесення 
змін до конкурсних пропозицій обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з 
вищою освітою на 2016 рік. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Інформацію відповідального секретаря про внесення змін до конкурсних пропозицій 
обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою на 2016 рік взяти  
до відома. 

1.2 Схвалити пропозиції щодо розподілу місць державного замовлення між 
спеціалізаціями спеціальностей 035 Філологія (035.01 слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), 035.04 германські мови та літератури (переклад включно), 035.05 романські мови та 
літератури (переклад включно))  та 015 Професійна освіта (015.10 комп’ютерні технології, 
015.15 охорона праці). 

1.3 Відповідльному секретарю Попчук О. В. забезпечити підготовку пропозицій щодо 
розподілу місць державного замовлення в оновленому програмному забезпеченні та подання їх 
до МОН України у встановлені терміни (до 20.06.2016).  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доц. Джеджеру К. В., заступника голови приймальної комісії – Про визначення 
максимального обсягу державного замовлення за освітнім рівнем бакалавра денної форми 
навчання на базі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей (спеціалізацій) у 2016 році.  

 

 



УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити пропозиції щодо максимального обсягу державного замовлення на 
підготовку фахівців ступеня бакалавра денної форми навчання на базі повної загальної 
середньої освіти зі спеціальностей (спеціалізацій) у 2016 році. 

2.2 Заступнику голови приймальної комісії доц. Джеджері К. В. забезпечити підготовку 
пропозицій щодо максимальних обсягів державного замовлення та подання їх до МОН України 
до 22.06.2016 року.  

 

 
Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


