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 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛ №34 

засідання приймальної комісії  Криворізького національного університету 

 

11 вересня 2020р.       м. Кривий Ріг 

 

Голова: Ступнік М.І. 

ПРИСУТНІ: Купін А.І., Чубаров В.А., Моркун В.С., Кашубіна Ю.Б., Сулима 

Т.С., Тарасова О.В., Соломений О.В., Кушнірук Н.В., Кушнерьов І.П., Панова 

С.М., Сістук В.О., Музика І.О., Брадул О.М.,  Федотов В.О., Астахов В.І., 

Щокін В.П., Барчак О.М., Єрмоленко В.Л. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про відрахування. 

2. Про зміну форми фінансування. 

3. Про переведення. 

4. Про зарахування вступників за кошти фізичних, юридичних оіб. 

 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про відрахування з числа 1-го курсу 

денної форми здобуття освіти за ступенем «бакалавр», за власним бажанням за 

заявою. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Відрахувати з 15 вересня 2020 року за власним бажанням: 

1. Мартинова Данилу Дмитровича студента 1-го курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних, юридичних осіб  за ступенем «бакалавр» на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 

192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зміну форми фінансування 

студенту 1-го курсу денної форми  здобуття освіти за кошти фізичних, 

юридичних осіб за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти 

на денну форму здобуття освіти за кошти державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Змінити форму фінансування з 15.09.2020р.: 

Чижову Олександру Андрійовичу, зарахованому студентом 1-го курсу 

денної форми здобуття освіти за кошти фізичних, юридичних осіб за ступенем 

«бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення», на денну форму здобуття освіти за 

кошти державного бюджету. 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про переведення студентів 1-го 

курсу денної форми здобуття освіти за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на  заочну форму здобуття 

освіти, за заявою. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Перевести з 15 вересня 2020 року: 
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Дмитріва Андрія Володимировича студента 1-го курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних, юридичних осіб за ступенем «бакалавр» 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на заочну 

форму здобуття освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

Степаненко Микиту Валерійовича студента 1-го курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних, юридичних осіб за ступенем «бакалавр» 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на заочну 

форму здобуття освіти спеціальності 184 «Гірництво». 

5. Про зарахування вступників за кошти фізичних, юридичних осіб. 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зарахування  вступників  

денної форми здобуття освіти за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної 

середньої освіти за кошти фізичних, юридичних осіб.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з 15.09.2020р. студентами 1 курсу денної форми здобуття 

освіти за ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за 

спеціальностями за кошти фізичних, юридичних осіб (списки додаються). 

 

 


