
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

27 вересня  2018 р. м. Рівне     № 41 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії  

–  

– – Левчук В. В. 

 

Присутні: 23 члени приймальної комісії (список додається). 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про переведення на місця державного замовлення вступників денної і заочної форм 

навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та на основі ОКР молодшого 

спеціаліста, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідає: заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. Левчук В.В. 

2. Про переведення на місця державного замовлення вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідає: голова 

відбіркової комісії № 5, завідувач аспірантурою РДГУ доц. Панюк Т. П. 

3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н. р. 

Доповідає:відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.П. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на місця державного замовлення вступників денної і заочної 

форм навчання на здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО та на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідач: 

заступник відповідального секретаря приймальної комісії ст. в. 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 

Ковтанюк Марія Юріївна 

014.02 Середня освіта (мова і література (французька)) 

Демчук Валерія Василівна 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

Онук Максим Володимирович 

Заочна форма навчання 
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Освітній ступінь бакалавра (на основі ОКР молодшого спеціаліста) 

014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) 

Кривко Тетяна Олександрівна  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на місця державного замовлення вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб. Доповідач: голова 

відбіркової комісії № 5, завідувач аспірантурою РДГУ доц. Панюк Т. П. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Змінити форму фінансування на державну для вступника на здобуття ступеня 

доктора філософії Ільківа Ігора Васильовича, зарахованого на 1 курс заочної форми на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за спеціальністю 113 Прикладна 

математика, за рахунок додаткових місць державного замовлення: 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2018-2019 н. р. 

Доповідач:відповідальна за профорієнтаційну роботу доц. Черніговець Т.П.. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити план профорієнтаційної роботи РДГУ на 2018-2019 н. р. (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії       ст. в. В.В. Левчук 

 


