
 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

23 грудня 2022 р. м. Рівне     № 70 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про переведення на виділені додаткові місця державного замовлення осіб пільгових 

категорій та з особливими умовами вступу, зарахованих за кошти фізичних та 

юридичних осіб на навчання для здобуття ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, ОС магістра на основі ОС бакалавра (ОС магістра), ОКР 

спеціаліста за денною/заочною формою навчання.   

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії Василь ЛЕВЧУК. 

 

2. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Василя ЛЕВЧУКА, відповідального секретаря приймальної комісії – Ознайомив із 

рішенням засідання № 6 конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2022 році від 

20.12.2022 р. щодо виділення додаткових місць державного замовлення на прийом фахівців за 

освітніми ступенями бакалавра за базами вступу та магістра для осіб пільгових категорій та з 

особливими умовами вступу (Додаток 1). Зазначив, що у представленому додатку містяться  

дані про осіб, для яких розгляд питання щодо виділення додаткових місць державного 

замовлення перенесено на засідання конкурсної комісії МОН № 7. Також повідомив, що цією 

ж комісією прийняте рішення про виділення додаткового місця державного замовлення для 

здобувача освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

за денною формою навчання Марчука Василя Івановича, однак переведення цього вступника 

неможливо здійснити, оскільки здобувач наказом від 07.10.2022 р. № 639-07-01 був 

відрахований з університету за власним бажанням. Відтак, отримане додаткове місце 

державного бюджету підлягає поверненню державному замовнику у належний спосіб. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Василя ЛЕВЧУКА 

взяти до уваги (Додаток 1). 

1.2. Через відрахування з університету за власним бажанням повернути додаткове місце 

державного замовлення, виділене рішенням Конкурсної комісії МОН № 6 для здобувача 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) за денною 

формою навчання Марчука Василя Івановича, державному замовнику у належний спосіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії     Василь ЛЕВЧУК 


