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З особового складу студентiв

На пiдставi

<Порядку вiдрахування, переведення, переривання та

поновлення студентiв на здобуття освiти у СхiдноукраТнському нацiончtльному
,га
унiверситетi iMeHi Володимира !аля>
рiшення ПриймальноТ KoMiciT

НАКАЗУЮ:
I. Поновлення (з iншого ЗВО)

Факультет транспорту i булiвництва

l. СОКИРКА ЛАНIiЛА IГОРОВИЧА,

вiдрахованого зi складу
стулентiв Наrliонального аерокосмiчного унiверситету iM. М.С. Жуковського
<Харкiвський авiацiйний iнститут>) наказом J\Ф 39-уч вiд l7.0l .2022 р.,
поtIовити з 09.02.2022 р. у ск;lалi з2lобувачiв вишIоТ освiти 2 курсу денноi
форми навчання в групу АТ-20д за спецiальнiстю 274 кАвтомобiльний
транспорт)) освiтньоI програми <Автомобiльний транспорт) освiтнього
ступеня бакалавр (навчання за коIIIти фiзичноТ особи), як такого, Iцо ма€
лiквiдувати академiчну рiзницю Ilротягом другого семестру 202112022
навчаJIьноI,о року.
Пiдстава: заява Сокирка Л. I., академiчна довiдка ЛГg310l4-2200l, рiшення
прийма"пьноТ KoMicii вiд 8 лютого 2022 року, протокол Jt[ч3.

Факультет iнженерiТ
2. БУНЬ ТЕТЯI-IУ оЛЕКСIТВIIУ, вiдраховану зi складу стулентiв

ЩЗ

<Луl,анський державний медичний унiверситеl,)) наказом J\! 04.03-03/l06 вiл
З0.08.20 l9 р., поновити з 09.02.2022 р. у складi здобувачiв вищоТ освiти 3 курсу
заочноi форми навчання в групу ТЗ-49с за спецiальнiстtо 226 <<Фармацiя,
промислова фармацiя> ocBiTHboT програми <Фармацiя, промислова фармаuiя>
освiтнього ступеt{я бакалавр (навчання за кошти фiзичноТ особи), як таку, що
мас лiквiдувати ака/iемiчну рiзницю протягом другого семестру 202112022
навчiurьного року.

Пiдстава: заява Бунь

Т. О.,

академiчна довiдка J\b 66, рiшення

приймальноТ KoMiciI вiд 8 лютого 2022 року, протокол

ЛlЬ3.

II. llоновJIення
Факультет транспорту i будiвн и цтва

З. АНТОНСВIЧА

ВJIАДИСJIАВЛ

ОJIЕКСАНДРОВИЧА,

вiдрахованого зi складу студентiв наказом N9 171с вiд 24.04.2020 р., поновити
з 09.02.2022 р. у складi здобувачiв вищоТ освiти 4 курсу заочноi форми

навчання в групу ОПА1'-l8з за спецiальнiстю 275.03 <Транспортнi технологiТ
(на автомобiльному трансгIортi)) ocBiTHboT програми <Транспортнi технологiТ
(на автомобiльному транспортi)> освiтнього ступеня бакалавр (навчання за
кошти фiзичноТ особи), як такого, що мас лiквiдувати академiчну рiзницю
протягом другого семестру 202I12022 навчального року.
Пiдстава: заява Антонсвiча В. О., академiчна довiдка J\Ъ2-836, рiшення
приймальноТ KoMiciT вiл 8 лютого 2022 року, проr,окол J\!З.
Факульте,г iнформацiйних техноJIогiй r,a електронiки
4. I--УЛI{lНА МИКИ'ГУ ГРИt'ОРОВИЧА, вiдрахованого зi складу
студентiв наказом J\гч2З4с вiд 30.06.2020 р., поновити з 09.02.2022 р.у складi
здобувачiв вищоТ освiти 4 курсу заочноi форми навчання в групу КI-18бз за
спецiальнiстю t2З <<Комп'ютерна iнженерiя> ocBiTHboi програми
<<Комгt'ютерна iнженерiя>> освi,гtlього ступеня бакалавр (навчання за кошти
фiзичноТ особи), як TaKoI,o, що мае "rliквi;дувати академiчну рiзrrицю Ilротягом
другого семестру 202l12022 навчального року.
Пiдстава: заява Гуднiна М. Г., академiчна довiдка J\Ъ2-820, рiшення
приймальноТ KoMiciT вiд 8 лютого 2022 року, протокол J\Ъ3.
Факульте,t юриличний
5. ГРИIХАСВУ I]AJIEPI
CIIPI-IIBI-IY, вiлраховану
складу
студентiв наказом JS2l8c вiл 27 .06.20l8 р., поновити з 09.02.2022 р. у складi
здобувачiв вищоТ освiти 4 курсу заочноТ форми навчання в групу ПР-182з за
спецiальнiстю 081 <I1paBo>> ocBiTHboT програми <Право> освiтнього ступеня
бакалавр (навчання за кошти фiзичноi особи), як таку, що мас лiквiдувати
академiчну рiзницю протягом другого семестру 202l12022 навчального року.
Пiдстава: заява ГришасвоТ В. С., академiчна довiдка J\92-750, рiшення
приймальноТ KoMicii вiд 25 сiчня 2022 року, протокол }lb2.
III. IIереведення
Факультет гуманiтарних та соцiальних наук
6. видиш
о.
вилиш UБl
l JtAгt у BIKTOPIHBY,
СВIТЛАНУ
БlK l UPlHtJ у , студентку J курсу денно-i
форми здобуття освir,и за спецiа.ltьнiстrо 0З5.0l <Фi.llоrrоl,iя. УкраТнська мова та
rIiтepaTypa> ocBiтHbol,o с,I,уttеня бакаJIавр (навчання за бюдже,гом), перевести
з 09.02.2022 р. до складу ст,удентiв 3 курсу денноТ форми здобуття освiти групи

Ю

зi

СОУМ-l8д за спецiальнiстю 0l4.01 <Серелня ocBiTa. УкраIнська мова
лiтературa> освi,гньоТ проIpами <Сереltня ocBiTa. УкраТнська мова

та
та

лiтература> освiтнього ступеня бакаJrавр (навчання за бюджетом), як таку, що
не мас академiчноТ рiзницi.

Пiдстава заяваВидиш С. В., рiшення Приймальноi KoMicii вiд

2022 року, протокол

08 лютого

}lЪ 3.

7. РЕШЕТНrIК ЯНУ СЕРГIiВНУ,

студентку 3 курсу денноi форми
здобуття освiти за спецiаtьнiс,гю 035.0l <Фiлологiя. УкраТнська мова та
лiтература>> освiтнього ступеня бакалавр (навчання за бюджетом), перевести
09.02.2022 р. до складу студентiв 3 курсу денноТ форми здобуття освiти групи
СОУМ-l8д за спецiальнiстю 014.01 <Середня ocBiTa. Украiнська мова та

з

лiтература> ocBiTHboi програми <Середня ocBiTa. Украiнська мова та
лiтература> освiтнього ступеня бакалавр (навчання за бюджетом), як таку, що
не ма€ академiчноТ рiзничi.

Пiдстава: заява Реrпетняк Я. С., рirrlення IIриймальноТ KoMiciT вiд 08
лютого 2022 року, протокол JYg З.
Фа кул ьтет iнформацiй н их технологiй та електронiки
8. МIРОШНИКА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЪОВИЧА, студента 1 курсу
(скорочений TepMiH навчаrпя 2 роки 10 мiсяцiв) ленноi форми здобуття освiти
за спецiальнiстю |2| <Iнженерiя програмного забезпечення)) освiтнього
ступеця бакалавр (навчанця за кошти фiзичноТ особи), перевести з 09.02.2022
р. до складу студентiв 1 курсу (скорочений TepMiH навчання 2 роки 10 мiсяцiв)
заочноТ форми здобуття освiти групи IПЗ-20бз за спецiальнiстю |2|
кIнженерiя програмного забезпечення) ocBiTHboT програми <Iнженерiя
програмного забезпечення)> освi,гньоI,о с,l,уtIеня бака;rавр (навчання за кошти
фiзичноi особи), як такого, що не ма€ академiчноi рiзницi.
Пiдстава: заява Мiрошника О. В., рiшення Приймальноi KoMiciT вiд 08
лютого 2022 року, протокол М 3.
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