
П Р О Т О К О Л  №  1 4  

засідання приймальної комісії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

в і д  2 8  липня  2016 року 
 

 

 

Голова   – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Попчук  О. В. 

 
Присутні: 25 членів приймальної комісії  
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про допуск до участі в конкурсі вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної форми навчання, які подали заяви та документи 27.07.16 р. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1–3 ст. в. Левчук В. В., доц. Антонюк М. C., 

доц. Григорчук І. С. 

2. Про затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутого рівня освіти за іншою спеціальністю), які 
успішно склали фахові вступні випробування. 

Доповідають: голови відбіркових комісій № 1, № 2, № 3 ст. в. Левчук В. В., 

доц. Антонюк М. C., доц. Григорчук І. С. 

3. Про затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, 
які успішно склали фахові вступні випробування та іспити з іноземної мови. 

Доповідає: голова відбіркової комісії № 4 доц. Максимцев Ю. Р. 

4. Про перевід та поновлення студентів на навчання до Рівненського державного 
гуманітаного університету.  

Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії ст. в. Попчук О. В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання, які подали заяви 
та документи 27.07.16 р. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання, які подали заяви 
та документи 27.07.16 р. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 –  Про допуск до участі в конкурсі 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання, які подали заяви 
та документи 27.07.16 р. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.1 Допустити до участі в конкурсі вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
денної  форми навчання, які подали заяви та необхідні документи  27.07.2016 р. Список 
вступників до протоколу додається (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 

Ст. в. Левчука В. В., голову відбіркової комісії № 1 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали 
фахові вступні випробування. 

Доц. Антонюка М. С., голову відбіркової комісії № 2 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали 
фахові вступні випробування. 

Доц. Григорчука І. С., голову відбіркової комісії № 3 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 
бакалавра денної форми навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, які успішно склали 
фахові вступні випробування. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1 Затвердити рейтинговий список із зазначенням рекомендацій до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра денної форми навчання на основі ОКР 
молодшого спеціаліста, які успішно склали фахові вступні випробування. Список до протоколу 
додається (Додаток 2). 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Доц. Максимцева Ю. Р., голову відбіркової комісії № 4 – Про затвердження рейтингового 
списку із зазначенням рекомендації до зарахування вступників для здобуття освітнього ступеня 
магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, які успішно склали фахові вступні 
випробування та іспити з іноземної мови.  

Рішення прийнято одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердження рейтингового списку із зазначенням рекомендації до зарахування 
вступників для здобуття освітнього ступеня магістра, ОКР спеціаліста денної форми навчання, 
які успішно склали фахові вступні випробування та іспити з іноземної мови. Список до 
протоколу додається (Додаток 3). 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Ст. викл. Попчук О. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Про перевід та 
поновлення студентів на навчання до Рівненського державного гуманітаного університету. 
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УХВАЛИЛИ: 

4.1 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. у зв’язку з переводом на 
заочну платну форму навчання наступних осіб: 

Степанкову Вікторію Валеріївну – студентку 4-го курсу педагогічного факультету 
напряму підготовки «Дошкільна освіта» денної державної форми навчання на 4-й курс 
педагогічного факультету напряму підготовки «Дошкільна освіта»; 

Луговець Наталію Григорівну – студентку 2-го курсу історико-соціологічного 
факультету напряму підготовки «Історія*» денної платної форми навчання на 2-й курс 
історико-соціологічного факультету напряму підготовки «Історія*»; 

Юрчук Марину Олександрівну – студентку Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії на 2-й курс педагогічного факультету напряму підготовки «Дошкільна освіта»; 

Кузьмич Галину Іванівну – студентку 3-го курсу психолого-природничого факультету 
напряму підготовки «Психологія» денної платної форми навчання на 3-й курс психолого-
природничого факультету напряму підготовки «Психологія»; 

Хабаль Лесю Романівну – студентку 3-го курсу Інституту мистецтв напряму підготовки 
«Музичне мистецтво*» заочної платної форми навчання на 2-й курс 3 семестр психолого-
природничого факультету спеціальності «Психологія»;  

Черткову Юлію Володимирівну – студентку 3-го курсу психолого-природничого 
факультету напряму підготовки «Психологія» денної державної форми навчання на 3-й курс 
психолого-природничого факультету спеціальності «Психологія». 

4.2 Допустити до ліквідації академічної різниці до 10.09.2016 р. у зв’язку з поновленням 
на навчання наступних осіб: 

Москалик Руслану Андріївну – на 3-й курс педагогічного факультету напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» як таку, що була відрахована з числа студентів денної форми навчання 
згідно з наказом ректора Рівненського державного гуманітарного університету  

Масюкевича Леоніда Васильовича – на 3-й курс психолого-природничого факультету 
напряму підготовки «Психологія» як такого, що був відрахований з числа студентів згідно з 
наказом ректора Рівненського державного гуманітарного університету. 

4.3 Перевести  з денної державної форми навчання на заочну платну форму навчання 
Карпин Наталію Петрівну – студентку 2 курсу психолого-природничого факультету напряму 
підготовки «Психологія» денної державної форми навчання на 2 курс психолого-природничого 
факультету напряму підготовки «Психологія» заочної платної форми навчання.   

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

 
 

 

Голова приймальної комісії      Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар      О. В. Попчук  


