
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №38 

ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Університету ДФС України 
 

від 16.09.2019 року                                                                                  м. Ірпінь 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про допуск до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс 

на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап).   

Голови відбіркових комісій  

2. Про допуск до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс 

(зі скороченим строком навчання), другий – третій курс ( на вакантні місця) на заочну 

форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап).   

Голови відбіркових комісій  

3. Про допуск до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої 

освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІ  етап).   

Голови відбіркових комісій  

4. Про допуск до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів громадянина 

Грузії Мелашвілі Лазаре, який вступає на навчання для здобуття ІІ-го (магістерського) 

рівня вищої освіти до ННІ інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.  

Горбовий А.Ю. 

  

5. Про зарахування результатів вступних іспитів осіб, що складали їх в ході І-ІІ етапів 

вступної кампанії, у вступній кампанії вересневого етапу.  

Мілімко Л.В. 

6. Про допуск до участі в вступних випробуваннях осіб, які не подали дані 

результатів додатків до дипломів про здобутий рівень вищої  освіти.  

Мілімко Л.В. 

 

7. Про організацію та порядок здійснення контролю за проведенням нострифікації 

документів про освіту іноземних громадян, які вступили та будуть вступати на навчання 

до Університету у 2019 році.  

Осаволюк Л.В. 

8. Різне.  

 

1. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс 

на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап) (Додаток).    



2. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ступеня бакалавра на перший курс 

(зі скороченим строком навчання), другий – третій курс ( на вакантні місця) на заочну 

форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІІ  етап) (Додаток).  

3. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів вступників, що 

вступають на навчання до Університету для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня вищої 

освіти на заочну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (ІІ  етап) (Додаток).  

4.СЛУХАЛИ…: 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі в конкурсному відборі та вступних іспитів громадянина Грузії 

Мелашвілі Лазаре, який вступає на навчання для здобуття ІІ-го (магістерського) рівня 

вищої освіти до ННІ інформаційних технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» на денну форму навчання за кошти фізичних/юридичних осіб (Додаток).  

4. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Зараховувати результати вступних іспитів тим вступникам, які здавали їх у перший чи 

другий етап і не були зараховані на навчання до Університету та подали документи на 

третій етап вступної кампанії за умови, що є довідка про відсутність на наступних іспитах 

першого та другого етапів з поважної причини.  

5. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Давати дозвіл на допуск до участі у вступних випробуваннях, конкурсному відборі 

та зарахуванні на навчання особам, які не надали Приймальній комісії додатки до 

дипломів про здобутий освітній ступінь. Вважати середній бал про здобутий освітній 

ступінь, яку такий що відповідає мінімально можливому значенню, відповідно до п.9 

розділу 7 правил прийому на навчання до Університету державної фіскальної служби 

України у 2019 році.  

6. СЛУХАЛИ…:  

УХВАЛИЛИ:  

Структурним підрозділам  Університету, які здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти з числа іноземців в Університеті за участю відділу міжнародного освітнього 

співробітництва, підготувати документи, необхідні для  проведення процедури визнання в 

Україні здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів освіти та/або 

пройдених періодів навчання з метою забезпечення права громадян, які здобули вищу 

освіту або пройшли певний період навчання у навчальних закладах інших держав, на 

продовження навчання (далі – процедура визнання). 

Заявникам (власникам документа про здобуту вищу освіту) або іншим особам, які 

представляють їх інтереси з питань процедури визнання подати документи до 

компетентного органу у місячний строк з дати початку навчання.  

 

 


