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Порядок денний: 

 

1. Щодо видачі запрошень на навчання іноземних громадян 
 

 

1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії І.А.Олійник, яка 

повідомила, що відповідального секретаря приймальної комісії Олійник І.А, яка 

повідомила про те, що відповідно до Розділу ХVIII Правил прийому на навчання до ЧНУ 

імені Петра Могили у 2016 році та Положення про прийом іноземців та осіб без 

громадянства на навчання до ЧНУ імені Петра Могили ми маємо право приймати на 

навчання даних абітурієнтів до 01 листопада. 

Станом на 10 жовтня до університету звернулись Довулов Сердар Тачмирадович та 

Ємшікова Сурай Какабаївна, іноземні студенти,  які виявили бажання навчатись на 1 

курсі на спеціальності 032 «Історія та археологія». В зв’язку з цим виникла необхідність в 



видачі запрошень на навчання вищевказаним особам, проведення вступних випробувань 

та співбесід.  

 

УХВАЛИЛИ: дану інформацію прийняти до відома та видати запрошення на 

навчання вищевказаним абітурієнтам. Провести вступні випробування та співбесіди з 

сказаними абітурієнтами. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови приймальної комісії, 

перший проректор ЧНУ ім. П.Могили                                               О.М.Трунов 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                       І.А.Олійник 

 

 


