
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

02 лютого 2022 р. м. Рівне     № 04 

 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 
 

Присутні: 21 член приймальної комісії (список додається). 
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Про виконання вимог до зарахування на навчання для здобуття ОС 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 вступником-громадянином Лівії Хасу Файсілом 
Алі Халліфахом.  

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

2. Про зарахування на навчання для здобуття ОС 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 вступника-громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі 
Халліфаха.  
Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 

 
3. Різне. 

 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 
  Про виконання вимог до зарахування на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за спец іальністю 035.041 Філологія (Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – англійська за денною формою навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб вступником-громадянином Лівії Хасу Файсілом Алі 

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

 
УХВАЛИЛИ: 

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

уваги.  
Рішення прийнято одноголосно.  

 
2. СЛУХАЛИ: 
  Про зарахування на навчання для здобуття ОС 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 вступника-громадянина Лівії Хасу Файсіла Алі Халліфаха.  
Доповідає: голова відбіркової комісії № 3 доц. Антонюк-Кисіль П. В. 
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УХВАЛИЛИ: 
2.1 Зарахувати на навчання для здобуття ОС 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 Хасу Файсіла Алі Халліфаха, громадянина Лівії (Додаток 1 – проєкт наказу 

від 02.02.2022 року № 48-07-01). 
2.2 Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Левчуку В. В. забезпечити 

оприлюднення наказу про зарахування Хасу Файсіла Алі Халліфаха на вебсайті РДГУ.  

Рішення прийнято одноголосно.  
   

 
 
 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 
 

Відповідальний секретар       
приймальної комісії       Василь ЛЕВЧУК  


