
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

 

12 лютого  2019 р. м. Рівне     № 3 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Джеджера К. В. 

 

 

Присутні: 32 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження результатів вступних випробувань з мови навчання та 

конкурсного предмету «Фізика» для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)  денної форми навчання 

іноземної громадянки Агамамедової Лейлі, громадянки Туркменістану. Доповідає: голова 

відбіркової комісії № 3 Антонюк-Кисіль П. В. 

2. Про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)  

денної форми навчання іноземної громадянки Агамамедової Лейлі, громадянки 

Туркменістану за результатами вступних випробувань з мови навчання та конкурсного 

предмету «Фізика». Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 Антонюк-Кисіль П. В. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про затвердження результатів вступних випробувань з мови навчання та 

конкурсного предмету «Фізика» для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)  денної форми 

навчання іноземної громадянки Агамамедової Лейлі, громадянки Туркменістану. 
Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 Антонюк-Кисіль П. В. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Результати вступних випробувань з мови навчання та конкурсного предмету 

«Фізика» для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти зі 

спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)  денної форми навчання вступника-іноземця 

Агамамедової Лейлі, громадянки Туркменістану затвердити.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

  Про рекомендацію до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта 

(Фізика)  денної форми навчання іноземної громадянки Агамамедової Лейлі, 



2 

громадянки Туркменістану за результатами вступних випробувань з мови навчання та 

конкурсного предмету «Фізика». Доповідач: голова відбіркової комісії № 3 Антонюк-

Кисіль П. В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Рекомендувати до зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 014.08 Середня освіта 

(Фізика) денної форми навчання вступника-іноземця – Агамамедову Лейлі, громадянку 

Туркменістану, за результатами вступних випробувань з мови навчання та 

конкурсного предмету «Фізика». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 
 


