
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 21 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

від 26.07.2019 року                                                                                      м. Ірпінь 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про оприлюднення рейтингових списків вступників, які вступають на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за 

рахунок коштів державного бюджету денної та заочної форм навчання за 

результатами вступних випробувань та сертифікатами ЗНО із зазначенням 

рекомендованих до зарахування за всіма спеціальностями.  

Голови відбіркових комісій  

2. Про оприлюднення списків вступників, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за рахунок коштів 

фізичних/юридичних осіб денної та заочної форм навчання за всіма спеціальностями 

із зазначенням рекомендованих до зарахування. 

Голови відбіркових комісій 

3.  Про надання дозволу на допуск до конкурсного відбору Шипінського 

Владислава Станіславовича для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти 

заочної форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузь 01 

Освіта/Педагогіка  і  допустити до складання вступних випробувань за дипломом 

Гомельського державного університету імені Франциска Скорини.  

Малинський І.Й. 

4. Різне.  

1. СЛУХАЛИ..:  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списків вступників, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за рахунок 

коштів державного бюджету денної та заочної форм навчання за результатами 

вступних випробувань та сертифікатами ЗНО із зазначенням рекомендованих до 

зарахування за всіма спеціальностями (додаток)  на офіційному сайті УДФСУ.  

 

2. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ: 

Оприлюднити рейтингові списків вступників, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за рахунок 

коштів фізичних/юридичних осіб денної та заочної форм навчання за всіма 

спеціальностями із зазначенням рекомендованих до зарахування (додаток__) на 

офіційному сайті УДФСУ. 

 

3. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Надати дозвіл на допуск до конкурсного відбору Шипінського Владислава 

Станіславовича для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти заочної 

форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузь 01 

Освіта/Педагогіка  і  допустити до складання вступних випробувань за дипломом 

Гомельського державного університету імені Франциска Скорини   


