
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

12 вересня  2018 р. м. Рівне     № 38 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про переведення вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та 

магістра на основі ступеня бакалавра, які були зараховані за кошти фізичних та юридичних 

осіб, на місця державного замовлення. Доповідає: заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про переведення вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та 

магістра на основі ступеня бакалавра, які були зараховані за кошти фізичних та 

юридичних осіб, на місця державного замовлення. Доповідає: заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії ст. викл. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.1 Змінити форму фінансування на державну для осіб з числа соціально 

незахищених категорій, обдарованої та соціально активної молоді зарахованих на 1 

курс денної і заочної форм на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, за 

рахунок повернених місць державного замовлення відповідно до рішення Конкурсної 

комісії Міністерства освіти і науки України від 4.09. 2018 р. та поданих документів, які 

підтверджують право на переведення на місця державного замовлення: 

Денна форма навчання 

Освітній ступінь бакалавра (на основі ПЗСО) 

 

012 Дошкільна освіта 

Ройко Наталія Миколаївна 

Славінська Марина Олегівна 

014.02 Середня освіта (мова і література (англійська)) 

Хасматулін Артур Равільович 

014.11 Середня освіта (фізична культура) 

Логощук Ілля Віталійович 

Челик Назарій Вікторович 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

Антонюк Юлія Олегівна 

024 Хореографія 
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Франчук Андрій Русланович 

Новак Марина Володимирівна 

025 Музичне мистецтво 

Птахова Олеся Миколаївна 

035.041 Філологія (германські мови та літератури(переклад включно),  

перша англійська) 

Коцур Михайло Володимирович 

051 Економіка (економічна кібернетика) 

Прокопчук Наталія Миколаївна 

052 Політологія 

Якобчук Марія Степанівна 

Освітній ступінь магістра 

Денна форма навчання 

014.01 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Романенко Юлія Петрівна 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія) 

Ющук Ангеліна Петрівна 

104 Фізика та астрономія 

Чумак Іван Степанович 

1.2 Змінити форму фінансування на державну для осіб з числа соціально 

незахищених категорій, зарахованих на 1 курс заочної форми на навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб, за рахунок повернених місць державного замовлення: 

032 Історія та археологія 

Таргоня Олександра Миколаївна 

 

Заочна форма навчання 

Освітній ступінь бакалавра (на основі ПЗСО) 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Соколов Олексій Володимирович   

Освітній ступінь магістра 

014.01 Середня освіта (Українська мова та література) 

Когут Марія Михайлівна 

 

025 Музичне мистецтво 

Демків Адріана Русланівна 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії       ст. в. В.В. Левчук 


