
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №23 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ 
 

від 31.07.2019 року              м. Ірпінь 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про зарахування на навчання  вступників, які вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету 

денної та заочної форм навчання.  

Голови відбіркових комісій 

2. Про зарахування на навчання на підготовчому відділенні для іноземців та осіб 

без громадянства вступника Яхіаоуі Оуссама – громадянина Алжиру.   

Осаволюк Л.В.  

3. Про оприлюднення рейтингових списків ступників, які вступають на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ОС молодшого спеціаліста (бакалавра, 

магістра (спеціаліста)) на перший курс (зі скороченим стром навчання), 2-3 курс на 

вакантні місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб денної та заочної форм 

навчання. 

Голови відбіркових комісій  

4. Про допуск до участі  у конкурсному відборі вступників, які вступають на 

навчання до Університету для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.  

Ляшенко Г.П. 

5. Про прийняття документів вступника  Жукова Кирила Денисовича, який 

рекомендований до зарахування на 1 курс денної форми навчання за спеціальністю 

073 «Менеджмент»  НННІ ЕОМС, в порядку виконання вимог до зарахування, без 

посвідчення про приписку до призовної дільниці.  

Швабій К.І.  

6. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання  вступників, які вступають для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного 

бюджету денної та заочної форм навчання згідно додатків. 

2. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

      1. Зарахувати на навчання на підготовчому відділенні для іноземців та осіб без 

громадянства вступника ЯхіаоуіОуссама – громадянина Алжиру.   

      2. Відділу міжнародного освітнього співробітництва підготувати відповідний 

наказ та скласти договір зі слухачем. 

3. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списки вступників, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ОС молодшого спеціаліста (бакалавра, 

магістра (спеціаліста)) на перший курс (зі скороченим стром навчання), 2-3 курс 

на вакантні місця за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб денної та заочної 

форм навчання (Додаток). 

4. СЛУХАЛИ…:  



УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсному відборі вступників, які вступають на 

навчання до Університету для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.  

5. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти документи вступника Жукова Кирила Денисовича, який 

рекомендований до зарахування на 1 курс денної форми навчання за спеціальністю 

073 «Менеджмент»  НННІ ЕОМС, в порядку виконання вимог до зарахування, без 

посвідчення про приписку до призовної дільниці.  

6. СЛУХАЛИ…: 

      УХВАЛИЛИ: 

Звільняти вступників, які вступають на навчання до Університету для здобуття 

ступеня доктора філософії та доктора наук та мають сертифікат В2 від складання 

вступного іспиту з іноземної мови, згідно Правил прийому на навчання до 

аспірантури (ад’юнктури), докторантури Університету ДФС України у 2019 році.  
 

 

 

 

 

 


