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засідання Приймальної комісії Університету «Україна» 

 

27.11.2015           м. Київ                                                                                      

 

 

Голова – Таланчук П.М. 

Секретар – Грицанчук Г.О. 

Присутні:   

Перший проректор - Кучерявий Іван Тихонович; 

Проректор з навчально-виховної роботи - Коротєєва Антоніна Вікторівна; 

Фінансовий директор – Журавльова Валентина Миколаївна; 

Директор департаменту стратегії  розвитку університету - Коляда Оксана 

Петрівна; 

Директор Інституту філології та масових комунікацій - Барна Наталія 

Віталіївна; 

Директор Інженерно-технологічного інституту - Малишев Віктор 

Володимирович; 

Директор Інституту комп’ютерних технологій - Поліновський В’ячеслав 

Васильович; 

Директор Інституту економіки та менеджменту - Нестеренко Світлана Сергіївна; 

Директор Інституту соціальних технологій - Адирхаєв Сослан Георгійович; 

Директор Інституту права та суспільних відносин - Терещенко Андрій 

Леонідович; 

Декан факультету біомедичних технологій - Мовчан Валентина Олексіївна; 

Директор Коледжу «Освіта» - Смолянова Світлана Іванівна; 
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Порядок денний: 

1. Про рекомендування до зарахування у число студентів заочної форми 

навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» відповідно рейтингу. 

 Доповідач: Дубас Р.Г. 

 

2. Про рекомендування до зарахування у число студентів заочної форми 

навчання осіб для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» відповідно рейтингу. 

Доповідач: Дубас Р.Г. 

 

3. Про рекомендування до зарахування у число студентів заочної форми 

навчання осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 

освітнього ступеня «магістр» відповідно рейтингу. 

Доповідач: Дубас Р.Г. 

4. Різне 

 

1. Слухали: Дубас Р.Г., який повідомив, що з 6 по 15 листопада 

здійснювався прийом документів абітурієнтів, що вступають на 2-ий курс 

заочної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст». Дубас Р.Г. відмітив, що рекомендовані вступники подали всі 

необхідні документи до приймальної комісії, а за необхідності - успішно склали 

вступні випробування (для осіб, що здобули ОКР «кваліфікований робітник») 

Ухвалили:  рекомендувати до зарахування  у число студентів заочної 

форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» відповідно рейтингу (за результатами сертифікатів ЗНО та вступних 

випробувань). 

2. Слухали: Дубас Р.Г., який повідомив, що з 6 по 15 листопада 

здійснювався прийом документів абітурієнтів на заочну форму навчання, що 

вступають на 1-ий курс з нормативним терміном навчання та на 2(3)-ий курси зі 

скороченим терміном навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 



«молодший спеціаліст» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр». Вступники 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» успішно 

склали вступні випробування та можуть бути рекомендовані до зарахування. 

Ухвалили: рекомендувати до зарахування  у число студентів заочної 

форми навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» відповідно 

рейтингу (за результатами сертифікатів ЗНО та вступних випробувань). 

3. Слухали: відповідального секретаря Дубаса Р.Г., який повідомив, що з 6 

по 15 листопада здійснювався прийом документів абітурієнтів, що вступають 

на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та 

освітнім ступенем «магістр». Доповідач відмітив, що рекомендовані до 

навчання вступники успішно склали вступні випробування та подали всі 

необхідні документи до приймальної комісії. 

Ухвалили: рекомендувати до зарахування  у число студентів заочної 

форми навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та 

освітнього ступеня «магістр» відповідно рейтингу (за результатами вступних 

випробувань). 

 

Зауважень щодо порядку ведення засідання не надходило. 

 

 


