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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №36 

засідання приймальної комісії Криворізького національного університету 

 

18 вересня 2020 р.       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 зарахування. 

 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про відрахування з числа студентів за 

власним бажанням. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Відрахувати з 15 вересня 2020 року за власним бажанням Суховарову Ілону 

Юріївну студентку 2-го курсу денної форми здобуття освіти за кошти фізичних, юридичних 

осіб  за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за власним 

бажанням. 
 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зарахування на другий курс в число 

студентів денної форми для здобуття освіти за ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з 01 жовтня 2020 року в число студентів другого курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «бакалавр» (додаток 1). 

 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зарахування на другий курс в число 

студентів денної форми для здобуття освіти за ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахуватиз  01 жовтня 2020 року в число студентів другого курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «бакалавр» на 

спеціальність 122 Комп'ютерні науки Ібілої Самсон Айінде. 

 

СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зарахування на перший курс в число 

студентів денної форми для здобуття освіти за ступенем «бакалавр» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з 01 жовтня 2020 року в число студентів першого курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за ступенем «бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти (додаток 2). 
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СЛУХАЛИ: Сулима Т.С. проінформувала про зарахування на перший курс в число 

студентів денної форми для здобуття освіти за ступенем «магістр» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з 01 жовтня 2020 року в число студентів першого курсу денної форми 

здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за «магістр» на спеціальність 015 

Професійна освіта/015.39 Цифрові технології Алдабаєва Олександра Олександровича. 

 

 

  


