
   

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

06 грудня 2022 р. м. Рівне     № 68 

 

Засідання приймальної комісії 

 

Голова приймальної комісії – – Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії  

–  

– – Василь ЛЕВЧУК 

 

Присутні: 18 членів приймальної комісії (список додається). 

 

 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд заяви громадянки Китайської Народної Республіки Чжан Аовень про 

перенесення терміну складання вступних іспитів через хворобу вступниці та 

карантинні обмеження, що діють за її місцем проживання.   

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

2. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Тетяну КОЛУПАЄВУ, голову відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами – Повідомила, що до відбіркової комісії № 3 

надійшла заява від громадянки Китайської Народної Республіки Чжан Аовень про 

перенесення терміну складання вступних іспитів через хворобу вступниці та карантинні 

обмеження, що діяли за її місцем проживання на момент складання вступних іспитів (Додаток 

1). Зауважила, що оскільки вступ для іноземних громадян у 2022 році здійснюється 

дистанційно, а вступниця підтвердила поважність причини відсутності на вступних іспитах 

відповідними документами, то члени відбіркової комісії № 3 не вбачають причин для відмови 

у задоволенні заяви. Відтак, запропонувала дозволити громадянці Китайської Народної 

Республіки Чжан Аовень скласти вступні іспити у дистанційному форматі упродовж 06-07 

грудня 2022 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію голови відбіркової комісії № 3, начальника центру міжнародних 

відносин та роботи з іноземними студентами Тетяни КОЛУПАЄВОЇ взяти до уваги (Додаток 

1). 

1.2. Дозволити громадянці Китайської Народної Республіки Чжан Аовень скласти 

вступні іспити у дистанційному форматі упродовж 06-07 грудня 2022 року. 

1.3. Голові відбіркової комісії № 3 Тетяні КОЛУПАЄВІЙ організувати процес прийому 

вступних іспитів у громадянки Китайської Народної Республіки Чжан Аовень у 

дистанційному форматі з дотриманням вимог, що передбачені у Правилах прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті у 

2022 році. 

 Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 
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Утримались – 6 (Левчук В., Шалівська Ю., Слобода О., Бабич С., Марчук Г., Симонович 

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

Голова приймальної комісії     Руслан ПОСТОЛОВСЬКИЙ 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії     Василь ЛЕВЧУК 


