
   

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

 

08 грудня 2022 р. м. Рівне     № 69 

 

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 затвердження результатів вступних іспитів вступниці з числа іноземців на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра за 

денною формою здобуття Чжан Аовень, яка складала вступні випробування в період 

з 06.12.2022 р. по 07.12.2022 р. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі вступниці з числа іноземців на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра за денною 

формою здобуття Чжан Аовень, якщо вона успішно складе вступні іспити. 

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

3. Про оприлюднення рейтингового списку вступниці з числа іноземців на навчання 

для здобуття ОС магістра за денною формою здобуття Чжан Аовень з наданням 

рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.   

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

4. Про виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступницею з числа іноземців на навчання для здобуття ОС магістра за денною 

формою здобуття освіти Чжан Аовень, якщо вона отримає відповідну рекомендацію.   

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

5. Про зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступниці з 

числа іноземців на навчання для здобуття ОС магістра за денною формою здобуття 

освіти Чжан Аовень, якщо вона отримає відповідну рекомендацію і виконає 

відповідні вимоги.  

Доповідає: голова відбіркової  комісії № 3 Тетяна КОЛУПАЄВА 

 

6. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

відносин та роботи з іноземними студентами – Представила результати вступних іспитів 

вступниці з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ОС магістра за денною формою здобуття Чжан Аовень, яка складала вступні 

випробування в період з 06.12.2022 р. по 07.12.2022 р. (Додаток 1). Запропонувала затвердити 

їх. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити результати вступних іспитів вступниці з числа іноземців на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра за денною формою здобуття 

Чжан Аовень, яка складала вступні випробування в період з 06.12.2022 р. по 07.12.2022 р. 

(Додаток 1). 

1.2. Тетяні КОЛУПАЄВІЙ, голові відбіркової комісії № 3, начальнику центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами подати результати вступних іспитів 

вступниці з числа іноземців для оприлюднення на вебсайті РДГУ. 

Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 

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

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

відносин та роботи з іноземними студентами – Запропонувала допустити до участі в 

конкурсному відборі вступницю з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС магістра за денною формою здобуття Чжан Аовень, яка 

успішно склала вступні іспити (Додаток 2).  

 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Допустити до участі в конкурсному відборі вступницю з числа іноземців на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра за денною 

формою здобуття Чжан Аовень, яка успішно склала вступні іспити (Додаток 2).  

Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 

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

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

відносин та роботи з іноземними студентами – Представила рейтинговий список вступниці з 

числа іноземців на навчання для здобуття ОС магістра за денною формою здобуття Чжан 

Аовень з наданням рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (Додаток 3). 

 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити рейтинговий список вступниці з числа іноземців на навчання для 

здобуття ОС магістра за денною формою здобуття Чжан Аовень з наданням рекомендації до 

зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 3). 

3.2. Тетяні КОЛУПАЄВІЙ, голові відбіркової комісії № 3, начальнику центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами подати рейтинговий список 

вступниці з числа іноземців Чжан Аовень для оприлюднення на вебсайті РДГУ.  

Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 

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

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 
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4. СЛУХАЛИ: 

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

відносин та роботи з іноземними студентами – Повідомила, що вступниця з числа іноземців на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС магістра за денною 

формою здобуття освіти Чжан Аовень виконала вимоги до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію Тетяни КОЛУПАЄВОЇ, голови відбіркової комісії № 3, начальника 

центру міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами про виконання вимог 

вступниці з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ОС магістра за денною формою здобуття освіти Чжан Аовень взяти до уваги. 

Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 

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

Н.). 

Рішення прийнято більшістю голосів. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

відносин та роботи з іноземними студентами – Запропонувала зарахувати на місце за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на навчання для здобуття ОС магістра за денною формою 

здобуття освіти вступницю з числа іноземців Чжан Аовень, яка виконала відповідні вимоги 

(Додаток 4 – проєкт наказу від 08.12.2022 р. № 811-07-01). 

 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Зарахувати на місце за кошти фізичних та/або юридичних осіб на навчання для 

здобуття ОС магістра за денною формою здобуття освіти вступницю з числа іноземців Чжан 

Аовень, яка виконала відповідні вимоги (Додаток 4 – проєкт наказу від 08.12.2022 р. № 811-

07-01). 

5.2. Тетяні КОЛУПАЄВІЙ, голові відбіркової комісії № 3, начальнику центру 

міжнародних відносин та роботи з іноземними студентами подати наказ про зарахування 

вступниці з числа іноземців Чжан Аовень для оприлюднення на вебсайті РДГУ.  

Результати голосування: 

За – 12. 

Проти – 0. 

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 


