
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

02 листопада 2021 р. м. Рівне     № 55 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Заступник голови 

приймальної комісії 

–  

– – Р. Павелків 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – В. Левчук  

 

Присутні: 26 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про переведення на додаткові місця державного замовлення вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною 

формою здобуття освіти, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

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

доктора філософії за вечірньою формою здобуття освіти, зарахованих за кошти 

фізичних та юридичних осіб.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

3. Різне.  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на додаткові місця державного замовлення вступників на навчання 

для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

здобуття освіти, зарахованих за кошти фізичних та юридичних осіб.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 

взяти до уваги (Додаток 1). 

1.2. Перевести на додаткові місця державного замовлення вступників для здобуття ОС 

бакалавра на основі ПЗСО за денною формою навчання, зарахованих за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (Додаток 2 – проєкт наказу від 02.11.2021 р. № 683-07-01). 

1.3. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 

наказу про переведення вступників на додаткові місця державного замовлення на вебсайті 

університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Про переведення на місця державного замовлення вступників на здобуття ОС доктора 

філософії за вечірньою формою здобуття освіти, зарахованих за кошти фізичних та 

юридичних осіб.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Левчук В. В. 
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УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доц. Левчука В. В. 

взяти до уваги (Додаток 3). 

2.2. Перевести на місце державного замовлення для здобуття ОС доктора філософії за 

вечірньою формою здобуття освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Акімова 

Вадима Юрійовича, зарахованого на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 

4 – проєкт наказу від 02.11.2021 р. № 23-10-01). 

2.3. Відповідальному секретарю ПК доц. Левчуку В. В. забезпечити оприлюднення 

наказу про переведення на додаткове місце державного замовлення на вебсайті університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії             Роман ПАВЕЛКІВ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                                                             Василь ЛЕВЧУК  


