
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

28 січня 2022 р. м. Рівне     № 02 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 28 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд заяви громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха про вступ на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська за денною формою навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб та відповідність поданих ним документів Правилам 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Рівненському державному 

гуманітарному університеті у 2022 році.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

 

2. Про затвердження середнього балу документа про освіту та допуск до участі у 

вступних іспитах з конкурсних предметів громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі 

Халліфаха, вступника на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська за денною формою навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

 

3. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про розгляд заяви громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха про вступ на 

навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська за денною формою навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб та відповідність поданих ним документів Правилам прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті у 2022 році.  

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Інформацію доц. Антонюка-Кисіля П. В., голови відбіркової комісії № 3, начальника 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами взяти до уваги, заяву на 

вступ прийняти, копії заяви та відповідних документів Хасу Файсіла Алі Халліфаха долучити 

до протоколу (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 



2 

Про затвердження середнього балу документа про освіту та допуск до участі у 

вступних іспитах з конкурсних предметів громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха, 

вступника на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальністю 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська за денною формою навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

  

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити середній бал документа про освіту Хасу Файсіла Алі Халліфаха та 

допустити його до участі у вступних іспитах з конкурсних предметів – Іноземної мови 

(англійської), історії України та мови навчання – української у формі тестування (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар       

приймальної комісії       Василь ЛЕВЧУК  


