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З особового складу студентiв

на пiдставi <порядку вiдрахування, переведення, переривання та
поновлення студентiв на здобуття освiти у Схiдноукраiнському нацiональному
унiверситетi iMeHi Володимира /{аrя> ,га 

рiшення ПриймальноТ KoMiciT

НАКАЗУ}о:
I. Поновлення (з iншого ЗВО)

Факультет ммiжнародних вiдносин
l. доtIЕнкА лЕонIлА олЕксАндровичд, вiДрахованого зiскладу студентiв КиТвського нацiонального лiнгвiстичного унiверситету

наказоМ t\{Ь 140-С вiд З 1.0l .2о22 р., понов ити з 16.02.2022 р.у складi злобувачiв
ВищоТ освiти 4 курсУ денноТ форми навчання В групУ АМП-l8д за
СПеЦiаtЬНiСТЮ 035.04l <ФiЛОлогiя (германськi мови та лiтератури (переклад
включно))> ocBiTHboT програми <Фiлологiя (германськi мови та лiтератури
(переклаД включно))> освiтнього ступеня бакалавр (навчання за коI]]ти
фiзичноТ особи), як такого, що мас лiквiдувати ака/{емiчну рiзниц}о протягом
другогО семестрУ 202l 12022 rtавча.гtьtlого року.

[Iiдстава: заява tоценка JI. о., академiчна довiдка
приймальноI KoMiciT вiд 8 лютого 2О22 року, протокол }lb3.

Факультет iнженерii
2. ГАFIУСКоВА оЛЕКСIЯ ЮРIЙоВИЧд, вiдрахованого зi складу

сr,у.uен,гiВ СсвсродlОt{ецькогО техноJIоI,iчtлогО irlсr.итутУ снУ iM. в. !алянаказом м 1З-02-с вiд 05.02.2007 р., поI{овити з |6.О2.2О22 р. у складi
здобувачiв вищот освiти 2 курсу заочнот форми навчання в групу Хт-20з за
СПеЦiаЛЬНiСТЮ l61 <ХiМiЧНi технологii та iнженерiя> ocBiTHboT програми
<хiмiчнi техIlоJlогiт та iнженерiя> освiтt-tього ступеня бака"rrавр (навчання за
кошти фiзичноТ особи), як TaKoI,o, IL(о мас лiквiдувати акаllемiчну рiзницю
проl,ягоМ /{ругогО семес'ру 2021 12022 навчальноI.о року.
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Пiдстава: заява Ганускова о. IO., академiчна довiдка Ns 2-837, рiшенняприймалЬноi KoMiciT вiд l 5 лютог о 2О22 року, протокол J\9 4.
II. lIоновJlення

Факультет економiки i управлillня
з. сАмоЛюкд влддиСлАвд IгоровичА, вiдрахованого зiскладУ студентiв наказоМ Ns l50c- 1 вiд 30.0б.20l 5 р., поновити з l6.02.20 22 р.у складi здобувачiв вищот освiти 2 курсу заочноi форми навчання в групуЕК-20з за спецiальнiстю 05l <<EKoHoMiKa> освiтньоi програми <EKoHoMiKa>

освiтнього ступеня бакалавр (навчання за кошти фiзичнот особи), як такого,
що ма€ лiквiдувати академiчну рiзницю протягом Другого семестру 2о2|/2о22
навчЕUIьного року.

Пiдстава: заява Самолюка В. I., академiчна довiдка Jф2-840, рiшенняприймальноТ KoMiciT вiд 8 лютого 2022 року, протокол ЛJЪЗ.
Факультет i нформа цiй н и х технологiй та електронiки
4. дуБовСького олЕксА}{дрА ромдноI]ичд, Вiлрахованого зi

складУ студентiВ наказоМ J\Ъ 559С вiд З 1.12.2O2l року, поновити з 16.02.2022 р.до складу студентiв 2 курсу денноi форми здобуття освiти за спецiальнiстюl22 <<Комп'ютернi науки) ocBiTHboT програми <<Комп'ютернi науки)
освiтнього ступеня магiстр для захисту дипломного проекту.

Пiдстава: заява !убовського о. Р.; академiчна довiдка J\ъ 2-843 вiд l0
лютого 2022 року; рiшення ГIриймальноТ KoMiciT вiд l5 лютого 2022 РокУ,протокол J\Ъ 4.

III. Переведення
Факультет юридичний
5. ЖУРАВЛъоВА ВЛАДИСЛАВА АНДРIЙоВИЧА, студента l курсу

денноТ форми здобуття освir,и за сrlецiа.ltьнiсr,ю 08t <ГIраво> освi.гньоl.о
ступеня бакалавр (навчання за кошl,и фiзичнот особи), перевест и з l6.02.2022
р, до складу студентiв l курсу заочноi форми здобуття освiти групи Пр-21 l з
за спецiальнiстЮ 081 <Право>> ocBiTHboТ програми <Право> освiтнього ступеня
бакалавр (навчання за кош.ги фiзичноТ особи), як такого, що не ма€
академiчноТ рiзницi.

Пiдстава: заява Журавльова В. А., рiпrеrlня I1рийма-ltьноi KoMiciT вiд l5
лютого 2022 року, протокоJl Jrlb 4.

Факультет транспорту i булiвництва
6. зАжАрСъкогО евгЕнА свгЕнОвичА, студента 2 курсу денноi

формИ здобуття освiти за спецiальнiстю 274 <Автомобiльний транспорт)
освiтнього ступеня бакалавр (навчання за кошти фiзичнот особи), перевес1и з
l6,02,2022 р, до скJIаду с,гулент,iв 2 курсу заочноТ форми зДобу'тя освiти групи
АТ-20з за сllецiа-ltьtliс,гю 274 <<Ав,rомобiltьний транспор.г)) ocBiTttboT програми



((Автомобiльний транспорт> освiтнього ступеня бакалавр (навчання за кошти
фiзичноТ особи), як такого, що не ма€ ака/{емiчноi рiзницi.

ПiДСТаВа ЗаЯВа ЗаЖаРСького С. С., рiшення Приймальноi KoMiciT вiд l5лютого 2022 року, протокол J$ 4.
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