
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

  

Донецький національний університет імені Василя Стуса 
 

  

            

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  

            

31 січня 2022 рік 
 

м. Вінниця 
 

                                   № 04 
 

  

 

 

Про оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних місць державного замовлення 

 

Відповідно до «Порядку переведення на вакантні місця державного 

замовлення у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса», 

введеного в дію наказом №495/05 від 23.12.2021 року, та у зв’язку з наявністю 

вакантних місць державного замовлення на спеціальності 053 Психологія освітня 

програма Психологія філологічного факультету,  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних місць «за державним 

замовленням» ступеня освіти Бакалавр: 

 

Спеціальність / освітня програма Курс 
Кількість вакантних 

місць 

Денна форма навчання 

053 Психологія / Психологія 4 курс 1 

 

2. Визначити термін подання документів на конкурс з 02 лютого 2022 року до 

15 лютого 2022 року включно. 

3. Провести засідання Конкурсної комісії філологічного факультету 16 лютого 

2022 року о 15:40. 

Місце проведення: Головний корпус, ауд. 127, вул. 600-річчя, 21, 

м. Вінниця/MS Teams. 

 

4. Перелік документів для розгляду конкурсної комісії довести до відома 

зацікавлених осіб з контингенту студентів 4 курсу СО Бакалавр спеціальності 053 

Психологія освітня програма Психологія. 

Відповідальні: Дудник К.О., завідувач навчально-методичної лабораторії 

організаційного забезпечення навчальної діяльності. 

Термін виконання: 01 лютого 2022 р. 

 

 



5. За результатами засідання конкурсної комісії філологічного факультету 

сформулювати пропозиції ректорату. 

Відповідальні: Антонюк О.В., заступник декана з навчальної роботи. 

Термін виконання: 21 лютого 2022 року. 

 

6. Зі змістом розпорядження ознайомити студентів СО Бакалавр спеціальності 

053 Психологія освітньої програми Психологія визначеними у пунктах 1, 2, 

в.о. завідувача кафедр психології філологічного факультету через корпоративну 

мережу. 

Відповідальні: Дудник К.О., завідувач навчально-методичної лабораторії 

організаційного забезпечення навчальної діяльності. 

Термін виконання: 01 лютого 2022 року. 

 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Декан філологічного факультету     Анатолій ЗАГНІТКО 

  



Проєкт розпорядження вносить:  Візи: 

Завідувач навчальної лабораторії 

філологічного факультету 

______________ Катерина ДУДНИК 

«___» _________________ 20__ року  

  

Заступник декана з навчальної роботи 

 

______________ Олена АНТОНЮК 

«___» _________________ 20__ року  

 

Голова студентської ради філологічного 

факультету 

______________ Карина ВІТЮК 

«___» _________________ 20__ року  

 


