
П Р О Т О К О Л  №  1 9  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  1 1  с е р п н я  2016 року 
 

 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 29 членів приймальної комісії  
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1 Про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього 
ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО та на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які 
виконали вимоги до зарахування. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–№ 3: ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

2. Про видачу запрошень на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету у 2016 році іноземним громадянам. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 6, начальник центру міжнародних відносин та 

роботи з іноземними студентами Антонюк-Кисіль П. В. 

3. Про перевід та поновлення студентів до Рівненського державного гуманітарного 
університету.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про зарахування на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм 
навчання на основі ПЗСО та на основі ОКР молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутого 
рівня освіти за іншою спеціальністю), які виконали вимоги до зарахування. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про зарахування на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної форм 
навчання на основі ПЗСО та на основі ОКР молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутого 
рівня освіти за іншою спеціальністю), які виконали вимоги до зарахування. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 –  Про зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб вступників освітнього ступеня бакалавра денної та заочної 
форм навчання на основі ПЗСО та на основі ОКР молодшого спеціаліста (на основі раніше 
здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Зарахувати на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та 
заочною формами навчання на основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутого рівня освіти за 
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іншою спеціальністю) вступників, які виконали вимоги до зарахування, на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб. Списки вступників до протоколу додаються (Додаток 1). 

1.2 Анулювати рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних 
осіб вступникам для здобуття освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами 
навчання на основі повної загальної середньої освіти вступників, які не виконали вимоги для 
зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Антонюк-Кисіль П. В., голова відбіркової комісії № 6, начальник центру міжнародних 
відносин та роботи з іноземними студентами – Про видачу запрошень на навчання до 
Рівненського державного гуманітарного університету у 2016 році іноземним громадянам. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Видати запрошення на навчання у Рівненському державному гуманітарному 
університеті встановленого зразка іноземним громадянам: 

– Роман Mухаммад 

– Ахмед Башір 

– Ахмед Зохаіб 

– Кхан Чакар 

– Ахмед Чарід 

– Alla Аiad Ragb Halila 

 
3. СЛУХАЛИ: 
 

Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про перевід та 
поновлення студентів до Рівненського державного гуманітарного університету. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

3.1 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. у зв’язку з поновленням 
на навчання наступних осіб: 

Малоок Євгенію Андріївну –і на 2 курс художньо-педагогічного факультету спеціальності 
«Хореографія» заочної платної форми навчання 

Томчука Олександра Віталійовича – на 4-й курс фізико-технологічного факультету 
спеціальності «Технологічна освіта» заочної платної форми навчання 

Музичука Григорія Анатолійовича – на 3-й курс фізико-технологічного факультету 
спеціальності «Технологічна освіта» заочної платної форми навчання 

Власюка Василя Миколайовича – на 3-й курс фізико-технологічного факультету 
спеціальності «Технологічна освіта» заочної платної форми навчання 

Булку Івана Володимировича – на 2-й курс фізико-технологічного факультету 
спеціальності «Фізика» денної платної форми навчання 

3.2 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. Хвальчика Владислава 

Володимировича, студента 2 курсу історико-соціологічного факультету спеціальності «Історія» 
денної платної форми навчання у зв’язку з переводом на 2-й курс факультету документальних 
комунікацій та менеджменту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».  
 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


