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Витяг з протоколу№54 

засідання приймальної комісії Криворізького національного університету 

 

28 вересня 2021 р.       м. Кривий Ріг 

 

Голова: Ступнік М.І. 

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

Соломений О.В., Бугра А.В., Астаф’єва К.О., Кушнерьов І.П., Музика І.О., Брадул О.М.,  

Федотов В.О., Астахов В.І., Пікільняк А.В., Барчак О.М., Тіщенко О.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1 Про зарахування. 

 

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

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

«магістр». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Зарахувати з з 30 вересня 2021 року зарахування в число студентів на перший 

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

«магістр» за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення Пономарь Дмитра 

Олександровича, Спичак Анну Сергіївну, 184 Гірництво освітньо-професійна програма 

Збагачення корисних копалин Безвершенко Сергія Юрійовича, Гайдамаку Ігора Ігоровича, 

281 Публічне управління та адміністрування Редькіну Анастасію Олексіївну. 

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

перший курс денної форми здобуття освіти за кошти державного бюджету за ступенем 

«магістр». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з з 30 вересня 2021 року зарахування в число студентів на перший 

курс денної форми здобуття освіти за кошти державного бюджету за ступенем «магістр» 

(додаток 1). 

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

перший курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

ступенем «магістр». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з «30» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб (додаток 2). 

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

перший курс заочної форми здобуття освіти за кошти державного бюджету за ступенем 

«магістр». 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з з 30 вересня 2021 року зарахування в число студентів на перший 

курс заочної форми здобуття освіти за кошти державного бюджету за ступенем «магістр» 

(додаток 3). 

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

перший курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

ступенем «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
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2. Зарахувати з «30» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 184 Гірництво Дюдю Ігора Андрійовича. 

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

перший курс заочної форми здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

ступенем «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Зарахувати з «30» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми 

здобуття освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

спеціальністю 123 Компютерна інженерія Левченко Віталія Руслановича, 133 Галузеве 

машинобудування Радченко Єгора Андрійовича,  

 

 

 

 

 

 

 

 


