
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

П Р О Т О К О Л  

 

 
18 серпня  2017 р. м. Рівне     № 21 
 
Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії  – Постоловський Р. М. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії  

  
 – Джеджера К. В. 

 
Присутні: 24 члени приймальної комісії (список додається). 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Про переведення вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, які 
були зараховані за кошти фізичних та юридичних осіб, на вакантні місця державного 
замовлення. Доповідає: відповідальний секретар приймальної комісії доц. Джеджера К.В. 

2. Про перевід та поновлення на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету. Доповідає: заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

доц. Веремчук О. В. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

 
Доц. Джеджеру К. В., відповідального секретаря приймальної комісії – Повідомила 

про наявність місць державного замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра 
(24 місця – на денній формі навчання та 3 – на заочній формі навчання), що мають бути 
використані для переведення осіб, які мають такі підстави, згідно з Умовами прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році, затвердженими наказом МОН України 
13.10.2016 року № 1236 та змінами до Умов прийому, затвердженими  наказом МОН 
України 24.04.2017 року № 637, а також відповідно до розділу Х Правил прийому до РДГУ у 
2017 році «Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти». 

На  підставі поданих документів вступників про наявність підстав для переведення 
запропонувала змінити форму фінансування на державну для таких вступників: 

 
Денна форма навчання:  

Прізвище, ім’я, по батькові 
вступника 

Спеціальність Підстава для переведення на місце 
державного замовлення  

(зміни форми фінансування) 
1. Ружицьку Яну 

Володимирівну 

014.05 Середня 
освіта 

(Біологія) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

2. Новак Вероніку Іванівну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
3. Хвалько Катерину 

Русланівну 
Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

4. Дем’янець Діану 
Володимирівну 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

5. Жало Ольгу Сергіївну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
6. Цілюрик Вікторію 

Олександрівну 
Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

7. Мельник Катерину Віталіївну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
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8. Бринчук Тетяну Миколаївну 
014.07 Середня 

освіта 
(Географія) 

Дитина учасника бойових дій 
9. Бодіну Анну Олександрівну 
10. Маринич Аллу Анатоліївну 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
11. Чупринську Аллу Олегівну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
12. Кондратюка Григорія 

Олександровича 014.08 Середня 
освіта (Фізика) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

13. Вознюк Наталію Іванівну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
14. Ткач Діану Юріївну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

15. Семенюка Романа 
Олександровича 

014.10 Середня 
освіта (Трудове 

навчання та 
технології) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

16. Омелянчука Сергія 
Петровича 

014.11. Середня 
освіта (Фізична 

культура) 

Дитина учасника бойових дій 

17. Жука Василя Ігоровича 015.10 
Професійна 

освіта 
(Комп’ютерні 

технології) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

18. Маринича Петра Федоровича 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

19. Новака Юрія 
Олександровича 

015.15 
Професійна 

освіта (Охорона 
праці) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

20. Мельник Богдану Русланівну 

035.01 
Філологія 

(Українська 
мова та 

література) 

Дитина учасника бойових дій 

21. Рощину Тетяну Сергіївну 053 Психологія Дитина учасника бойових дій 

22. Савтиру Наталію 
Ярославівну 

091 Біологія 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

23. Валюх Єлизавету Вікторівну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
24. Бащук Катерину Геннадіївну Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

  
Заочна форма навчання: 

Прізвище, ім’я, по батькові 
вступника 

Спеціальність Підстава для переведення на місце 
державного замовлення  

(зміни форми фінансування) 
Кузьмича Олексія 
Миколайовича 

Середня освіта 
(Біологія) 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

Опалько Наталію Дмитрівну 
091 Біологія 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 
Щербу Анастасію 
Володимирівну 

Абзац 5 пункт 3 розділу ХІ Умов прийому 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1 Перевести на вакантні місця державного замовлення з 01 вересня 2017 року осіб, які 
були зараховані на 1 курс денної форми на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
на основі ПЗСО та користуються правом на переведення відповідно до п. 3 розділу Х Правил 
прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році: 
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014.05 Середня освіта (Біологія) 

1. Ружицьку Яну Володимирівну 
2. Новак Вероніку Іванівну 
3. Хвалько Катерину Русланівну 
4. Дем’янець Діану Володимирівну 
5. Жало Ольгу Сергіївну 
6. Цілюрик Вікторію Олександрівну 
7. Мельник Катерину Віталіївну 

014.07 Середня освіта (Географія) 

1. Бринчук Тетяну Миколаївну 
2. Бодіну Анну Олександрівну 
3. Маринич Аллу Анатоліївну 
4. Чупринську Аллу Олегівну 

014.08 Середня освіта (Фізика) 

1. Кондратюка Григорія Олександровича 
2. Вознюк Наталію Іванівну 
3. Ткач Діану Юріївну 

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

1. Семенюка Романа Олександровича 

014.11. Середня освіта (Фізична культура) 

1.  Омелянчука Сергія Петровича 

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) 

1. Жука Василя Ігоровича 
2. Маринича Петра Федоровича 

015.15 Професійна освіта (Охорона праці) 

1. Новака Юрія Олександровича 

035.01 Філологія (Українська мова та література) 

1. Мельник Богдану Русланівну 

053 Психологія 

1. Рощину Тетяну Сергіївну 

091 Біологія 

1. Савтиру Наталію Ярославівну 
2. Валюх Єлизавету Вікторівну 
3. Бащук Катерину Геннадіївну 

 

1.2 Перевести на вакантні місця державного замовлення з 01 вересня 2017 року осіб, які 
були зараховані на 1 курс заочної форми на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 
на основі ПЗСО та користуються правом на переведення відповідно до п. 3 розділу Х Правил 
прийому до Рівненського державного гуманітарного університету у 2017 році: 

14.05  Середня освіта (Біологія) 

1. Кузьмича Олексія Миколайовича 

091 Біологія 

1. Опалько Наталію Дмитрівну 
2. Щербу Анастасію Володимирівну 

Рішення прийнято одноголосно. 
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2. СЛУХАЛИ: 
 

Доц. Веремчук О. В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії – 
Повідомила, що до приймальної комісії РДГУ надійшли заяви з проханням ДОПУСТИТИ 
ДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ осіб, які поновлюються та переводяться з іншого 
вищого навчального закладу на навчання до Рівненського державного гуманітарного 
університету:  

ПУТІЛІНА Олега Дмитровича у зв’язку з поновленням на 3-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (мова та література (англійська))» заочної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів заочної форми 
навчання згідно з наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного університету; 

ЦЕЛІНСЬКУ Анну Сергіївну у зв’язку з переводом  на 3-й курс художньо-
педагогічного факультету напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми 
навчання з 2-го курсу художньо-педагогічного факультету напряму підготовки 
«Культурологія» денної державної форми навчання; 

ТКАЧЕНКО Наталію Володимирівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом 
ректора РІС КСУ (наказ № 123-С  від 05.07.2017 р.); 

БЄЛОВА Іллю Валерійовича у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів згідно з наказом  
ректора РІС КСУ (наказ № 120-С  від 05.07.2017 р.); 

МЕЛЬНИК Вікторію Ярославівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом 
ректора РІС КСУ (наказ № 120-С  від 05.07.2017 р.); 

МОТРУНІЧ Інну Миколаївну у зв’язку з поновленням на 3-й курс 5 семестр 
психолого-природничого факультету напряму підготовки «Біологія» заочної платної форми 
навчання як таку, що була відрахована з числа студентів заочної форми навчання згідно з 
наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного університету (наказ № 206-з від 
30.08.2013 р.); 

ЯРМОЛЮКА Олександра Вадимовича у зв’язку з переводом  на 2-й курс історико-
соціологічного факультету напряму підготовки «Середня освіта (історія)» заочної платної 
форми навчання з 2-го курсу історико-соціологічного факультету напряму підготовки 
«Історія та археологія» денної платної форми навчання; 

КОМЕНДАНТ Анастасію Сергіївну у зв’язку з поновленням на 3-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (німецька мова та література)» заочної 
платної форми навчання. як таку, що була відрахована з числа студентів Київського 
національного лінгвістичного університету (наказ № 557-С від 21.06.2017; 

РЯБУ Світлану Олегівну у зв’язку з переводом  на 2-й курс художньо-педагогічного 
факультету напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми навчання з 2-го 
курсу художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Культурологія» денної 
платної форми навчання; 

ПРИБИЛОВСЬКОГО Костянтина Олеговича у зв’язку з переводом  на 4-й курс 
художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Театральне мистецтво» заочної 
платної форми навчання з 3-го курсу Львівського національного університету імені Івана 
Франка факультету культури і мистецтв напряму підготовки «Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво)»; 

КАДИРОВА Андрія Сергійовича у зв’язку з переводом на 2-й курс (2 р.н.) Інституту 
мистецтв напряму підготовки «Музичне мистецтво (оркестрові духові та ударні 
інструменти)» заочної платної форми навчання з 2-го курсу (2 р.н.) Інституту мистецтв 
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напряму підготовки «Музичне мистецтво (музичне мистецтво естради)» заочної платної 
форми навчання; 

ПАСЛАВСЬКУ Юлію Ярославівну у зв’язку з переводом  на 3-й курс факультету 
математики та інформатики напряму підготовки «Математика» заочної платної форми 
навчання з 2-го курсу факультету математики та інформатики напряму підготовки 
«Математика» денної державної форми навчання; 

ВАЩИК Вікторію Олександрівну у зв’язку з переводом на 3-й курс педагогічного 
факультету напряму підготовки «Корекційна освіта» заочної платної форми навчання з 2-го 
курсу педагогічного факультету напряму підготовки «Корекційна освіта» денної форми 
навчання; 

СЕМЕНЮК Ірину Олександрівну у зв’язку з поновленням на 2-й курс (скорочений 
термін навчання) напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» 
факультету документальних комунікацій та менеджменту заочної платної форми навчання як 
таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом ректора РІС КСУ   (наказ 
№ 141-С  від 10.08.2017 р.); 

МОТРИНЕЦЬ Оксану Василівну у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
заочної платної форми навчання спеціальності «Філологія* (мова та література російська, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

ШУМЧУК Яну Володимирівну у зв’язку з переводом  на 4 курс  денної платної 
форми навчання напряму підготовки «Музичне мистецтво (хорове диригування)» з 4 курсу 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк) напряму 
підготовки «Музичне мистецтво (хорове диригування)»; 

 МАКАРЕНКО Юлію Станіславівну у зв’язку з переводом на 3 курс факультету 
іноземної філології  денної платної форми навчання напряму підготовки «Філологія 
(німецька мова та література)» з 3 курсу факультету іноземних мов Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка напряму підготовки 
«Філологія (мова і література німецька)»; 

ПОЛЮХОВИЧА Володимира Вікторовича у зв’язку з поновленням на 3-й курс 
фізико-технологічного факультету напряму підготовки «Середня освіта (фізика)» денної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів Київського 
політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (наказ № 135-с від 24.01.2008 р.);  

ІВАНЧУК Діану Вікторівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
української філології напряму підготовки «Філологія* (українська мова та література)» 
денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з 
наказом ректора РДГУ (наказ №  338-07-01 від 11.05.2017 р.); 

ОНИШКІВУ Аліну Віталіївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (мова та література німецька, 
англійська)» денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з Херсонського 
державного університету (наказ № 350-с від 08.08.2017 р.); 

КОЛОЇЗА Романа Олександровича у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Економічна кібернетика» 
денної платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів згідно з 
наказом ректора РДГУ (наказ № 425-07-01 від 19.06.2017 р.); 

СТАРОВОЙТА Романа Михайловича у зв’язку з переводом на 2 курс (2 р.н.)  денної 
платної форми навчання напряму підготовки «Середня освіта. Музичне мистецтво» з 1 курсу 
(2 р.н.) Інституту мистецтв напряму підготовки «Середня освіта. Музичне мистецтво» 
заочної платної форми навчання; 

ЗАЄЦЬ Юлію Валеріївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» денної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського 
інституту слов’янознавства (наказ № 125/1-с від  07.07.2017 р.); 
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МЕЛЬНИКА Дмитра Івановича у зв’язку з поновленням на 4-й курс психолого-
природничого факультету напряму підготовки «Психологія» денної платної форми навчання 
як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства 
(наказ № 122-с  від 20.05.2016 р.); 

КОТИГОРОХА Назарія Валерійовича у зв’язку з поновленням на 2-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» денної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського 
інституту слов’янознавства (наказ № 127-с від 24.07.17 р.); 

ПАСТУШЕНКО Катерину Миколаївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс 
факультету документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки 
«Менеджмент» денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа 
студентів Рівненського інституту слов’янознавства (наказ № 125/2-с від 07.07.17 р); 

ДОРОШКЕВИЧ Марію Валеріївну у зв’язку з переводом  на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література французька, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, французька)»; 

ПИЛИПЧУКА Віталія Петровича у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» студента 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

ТИЩЕНКО Юлію Олегівну у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  денної 
платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, російська)»; 

МЕЛЬНИЧУК Валентину Олександрівну у зв’язку з переводом  на 2-й курс 
магістратури  денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література 
російська, англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

КИРИЛЮКА Романа Миколайовича у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» студента 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, польська)». 

Усі заяви оформлені з відповідними візами на наявні вакантні місця. Академічну 
різницю вищезазначеним особам запропонувала ліквідувати до 10 вересня 2017 року. 

До приймальної комісії надійшли заяви з проханням ЗАРАХУВАТИ до числа 
студентів РДГУ у зв’язку з відсутністю академічної різниці: 

ПЕТРОВА Івана Івановича у зв’язку з поновленням на 4-й курс з 01.09.2017 р. 
факультету документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Економічна 
кібернетика» заочної платної форми навчання; 

МАРКОВУ Ірину Олегівну на 3-й курс з 01.09.2017 р. факультету української 
філології напряму підготовки «Філологія. Українська мова та література» заочної платної 
форми навчання у зв’язку з переводом з денної державної форми навчання. 

Заяви оформлені з відповідними візами на наявні вакантні місця. 
 
УХВАЛИЛИ: 

2.1. ДОПУСТИТИ ДО ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ осіб, які переводяться з 
іншого вищого навчального закладу та поновлюються на навчання до Рівненського 
державного гуманітарного університету: 

ПУТІЛІНА Олега Дмитровича у зв’язку з поновленням на 3-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (мова та література (англійська))» заочної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів заочної форми 
навчання згідно з наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного університету; 
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ЦЕЛІНСЬКУ Анну Сергіївну у зв’язку з переводом  на 3-й курс художньо-
педагогічного факультету напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми 
навчання з 2-го курсу художньо-педагогічного факультету напряму підготовки 
«Культурологія» денної державної форми навчання; 

ТКАЧЕНКО Наталію Володимирівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом 
ректора РІС КСУ (наказ № 123-С  від 05.07.2017 р.); 

БЄЛОВА Іллю Валерійовича у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів згідно з наказом  
ректора РІС КСУ (наказ № 120-С  від 05.07.2017 р.); 

МЕЛЬНИК Вікторію Ярославівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» заочної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом 
ректора РІС КСУ (наказ № 120-С  від 05.07.2017 р.); 

МОТРУНІЧ Інну Миколаївну у зв’язку з поновленням на 3-й курс 5 семестр 
психолого-природничого факультету напряму підготовки «Біологія» заочної платної форми 
навчання як таку, що була відрахована з числа студентів заочної форми навчання згідно з 
наказом  ректора Рівненського державного гуманітарного університету (наказ № 206-з від 
30.08.2013 р.); 

ЯРМОЛЮКА Олександра Вадимовича у зв’язку з переводом  на 2-й курс історико-
соціологічного факультету напряму підготовки «Середня освіта (історія)» заочної платної 
форми навчання з 2-го курсу історико-соціологічного факультету напряму підготовки 
«Історія та археологія» денної платної форми навчання; 

КОМЕНДАНТ Анастасію Сергіївну у зв’язку з поновленням на 3-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (німецька мова та література)» заочної 
платної форми навчання. як таку, що була відрахована з числа студентів Київського 
національного лінгвістичного університету (наказ № 557-С від 21.06.2017; 

РЯБУ Світлану Олегівну у зв’язку з переводом  на 2-й курс художньо-педагогічного 
факультету напряму підготовки «Культурологія» заочної платної форми навчання з 2-го 
курсу художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Культурологія» денної 
платної форми навчання; 

ПРИБИЛОВСЬКОГО Костянтина Олеговича у зв’язку з переводом  на 4-й курс 
художньо-педагогічного факультету напряму підготовки «Театральне мистецтво» заочної 
платної форми навчання з 3-го курсу Львівського національного університету імені Івана 
Франка факультету культури і мистецтв напряму підготовки «Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво)»; 

КАДИРОВА Андрія Сергійовича у зв’язку з переводом на 2-й курс (2 р.н.) Інституту 
мистецтв напряму підготовки «Музичне мистецтво (оркестрові духові та ударні 
інструменти)» заочної платної форми навчання з 2-го курсу (2 р.н.) Інституту мистецтв 
напряму підготовки «Музичне мистецтво (музичне мистецтво естради)» заочної платної 
форми навчання; 

ПАСЛАВСЬКУ Юлію Ярославівну у зв’язку з переводом  на 3-й курс факультету 
математики та інформатики напряму підготовки «Математика» заочної платної форми 
навчання з 2-го курсу факультету математики та інформатики напряму підготовки 
«Математика» денної державної форми навчання; 

ВАЩИК Вікторію Олександрівну у зв’язку з переводом на 3-й курс педагогічного 
факультету напряму підготовки «Корекційна освіта» заочної платної форми навчання з 2-го 
курсу педагогічного факультету напряму підготовки «Корекційна освіта» денної форми 
навчання; 

СЕМЕНЮК Ірину Олександрівну у зв’язку з поновленням на 2-й курс (скорочений 
термін навчання) напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» 



8 

факультету документальних комунікацій та менеджменту заочної платної форми навчання як 
таку, що була відрахована з числа студентів згідно з наказом ректора РІС КСУ   (наказ 
№ 141-С  від 10.08.2017 р.); 

МОТРИНЕЦЬ Оксану Василівну у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
заочної платної форми навчання спеціальності «Філологія* (мова та література російська, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

ШУМЧУК Яну Володимирівну у зв’язку з переводом  на 4 курс  денної платної 
форми навчання напряму підготовки «Музичне мистецтво (хорове диригування)» з 4 курсу 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк) напряму 
підготовки «Музичне мистецтво (хорове диригування)»; 

 МАКАРЕНКО Юлію Станіславівну у зв’язку з переводом на 3 курс факультету 
іноземної філології  денної платної форми навчання напряму підготовки «Філологія 
(німецька мова та література)» з 3 курсу факультету іноземних мов Тернопільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка напряму підготовки 
«Філологія (мова і література німецька)»; 

ПОЛЮХОВИЧА Володимира Вікторовича у зв’язку з поновленням на 3-й курс 
фізико-технологічного факультету напряму підготовки «Середня освіта (фізика)» денної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів Київського 
політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського (наказ № 135-с від 24.01.2008 р.);  

ІВАНЧУК Діану Вікторівну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
української філології напряму підготовки «Філологія* (українська мова та література)» 
денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів згідно з 
наказом ректора РДГУ (наказ №  338-07-01 від 11.05.2017 р.); 

ОНИШКІВУ Аліну Віталіївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
іноземної філології напряму підготовки «Філологія (мова та література німецька, 
англійська)» денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з Херсонського 
державного університету (наказ № 350-с від 08.08.2017 р.); 

КОЛОЇЗА Романа Олександровича у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Економічна кібернетика» 
денної платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів згідно з 
наказом ректора РДГУ (наказ № 425-07-01 від 19.06.2017 р.); 

СТАРОВОЙТА Романа Михайловича у зв’язку з переводом на 2 курс (2 р.н.)  денної 
платної форми навчання напряму підготовки «Середня освіта. Музичне мистецтво» з 1 курсу 
(2 р.н.) Інституту мистецтв напряму підготовки «Середня освіта. Музичне мистецтво» 
заочної платної форми навчання; 

ЗАЄЦЬ Юлію Валеріївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» денної 
платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа студентів Рівненського 
інституту слов’янознавства (наказ № 125/1-с від  07.07.2017 р.); 

МЕЛЬНИКА Дмитра Івановича у зв’язку з поновленням на 4-й курс психолого-
природничого факультету напряму підготовки «Психологія» денної платної форми навчання 
як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського інституту слов’янознавства 
(наказ № 122-с  від 20.05.2016 р.); 

КОТИГОРОХА Назарія Валерійовича у зв’язку з поновленням на 2-й курс факультету 
документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Менеджмент» денної 
платної форми навчання як такого, що був відрахований з числа студентів Рівненського 
інституту слов’янознавства (наказ № 127-с від 24.07.17 р.); 

ПАСТУШЕНКО Катерину Миколаївну у зв’язку з поновленням на 4-й курс 
факультету документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки 
«Менеджмент» денної платної форми навчання як таку, що була відрахована з числа 
студентів Рівненського інституту слов’янознавства (наказ № 125/2-с від 07.07.17 р); 
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ДОРОШКЕВИЧ Марію Валеріївну у зв’язку з переводом  на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література французька, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, французька)»; 

ПИЛИПЧУКА Віталія Петровича у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» студента 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

ТИЩЕНКО Юлію Олегівну у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  денної 
платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, російська)»; 

МЕЛЬНИЧУК Валентину Олександрівну у зв’язку з переводом  на 2-й курс 
магістратури  денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література 
російська, англійська)» з 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, польська)»; 

КИРИЛЮКА Романа Миколайовича у зв’язку з переводом на 2-й курс магістратури  
денної платної форми навчання спеціальності «Філологія (мова та література російська, 
англійська)» студента 2-го курсу магістратури Рівненського інституту слов’янознавства 
спеціальності «»Філологія (мова та література англійська, польська)». 

Академічну різницю вище зазначеним особам ліквідувати до 10 вересня 2017 року. 

2.2. ЗАРАХУВАТИ до числа студентів Рівненського державного гуманітарного 
університету у зв’язку з відсутністю академічної різниці: 

ПЕТРОВА Івана Івановича у зв’язку з поновленням на 4-й курс з 01.09.2017 р. 
факультету документальних комунікацій та менеджменту напряму підготовки «Економічна 
кібернетика» заочної платної форми навчання; 

МАРКОВУ Ірину Олегівну на 3-й курс з 01.09.2017 р. факультету української 
філології напряму підготовки «Філологія. Українська мова та література» заочної платної 
форми навчання у зв’язку з переводом з денної державної форми навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

Голова приймальної комісії     проф. Р. М. Постоловський 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії       доц. К. В. Джеджера 


