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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття ступеня 
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

Голови відбіркових комісій  
2. Про зарахування на навчання вступників, які вступають на навчання до 

Університету на 1-й курс (зі скороченим строком навчання) та 2-3 курс (на вакантні 
місця)  на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб за 
всіма спеціальностями. 

Голови відбіркових комісій 
3. Про визнання диплому Олександрійського педагогічного училища ім. В.О. 

 Сухомлинського Воловик Ігора Михайловича, що вступає на навчання до 
Університету для здобуття І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 3 курс заочної 
форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»  галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка та допуску до складання вступних випробувань за конкурсом.   

Малинський І.Й. 
4. Про допуск до участі в конкурсному відборі громадянина Азербайджану – 

Зейналова Руслана Муслімовича, який вступає на навчання до Університету для 
здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» на заочну форму навчання.   

Кужелєв М.О. 
5. Різне.  

 
1. СЛУХАЛИ..:  
УХВАЛИЛИ:  
Перевести на вакантні місця державного замовлення вступників, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на 
основі повної загальної середньої освіти.  

2. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  

Зарахувати на навчання вступників, які вступають на навчання до Університету на 
1-й курс (зі скороченим строком навчання) та 2-3 курс (на вакантні місця)  на денну 
форму навчання за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб за всіма 
спеціальностями.  

3. СЛУХАЛИ…:  
УХВАЛИЛИ:  
Визнати диплом Олександрійського педагогічного училища ім. В.О. 

 Сухомлинського Воловик Ігора Михайловича, що вступає на навчання до 
Університету для здобуття І (бакалаврського) рівня вищої освіти на 3 курс заочної 
форми навчання за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»  галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка та допустити до складання вступних випробувань за конкурсом.   

 
4. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  
Допустити до участі в конкурсному відборі громадянина Азербайджану – 

Зейналова Руслана Муслімовича, який вступає на навчання до Університету для 
здобуття ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» на заочну форму навчання.   


