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Протокол № 9 
засідання конкурсної комісії по переведенню студентів та поновленню 

відрахованих осіб Національної музичної академії України  
ім. П.І. Чайковського від 20 січня 2022 року 

 
Присутні: 
Голова конкурсної комісії: Тимошенко М.О., ректор, доктор філософії, 
член-кореспондент НАМ України, професор. 
Заступник голови конкурсної комісії: Бондарчук В.О., проректор з 
навчальної роботи, доктор мистецтвознавства, в.о. професора. 
Члени конкурсної комісії: Ринденко О.В. в.о. професора, доктор 
мистецтвознавства, декан історико-теоретичного, композиторського 
факультетів та іноземних студентів; Осока О.В. декан фортепіанного 
факультету, кандидат мистецтвознавства; Олексієнко О.В. в.о. професор, 
кандидат мистецтвознавства, декан вокально-диригентського факультету; 
Кушнір  А .Я. кандидат мистецтвознавства, доцент, декан оркестрового 
факультету; Бензюк О.О. кандидат культурології, доцент, декан факультету 
народних інструментів; Грудницька Т.М. начальник відділу кадрів, голова 
профспілкового комітету; Усенко О.М. заступник начальника відділу кадрів; 
Румянцев Б. голова студентської ради (дистанційно); Крохун Н.І. секретар 
конкурсної комісії, провідний юрисконсульт.  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 

навчання на державну студентів 1 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» 025 «Музичне мистецтво»: 
 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокально-
диригентського факультету Кулікова Д.Я.; 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокально-
диригентського факультету Казьмірука В.Ю.; 

- студентки 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» народного 
факультету Іванкової Б.С.; 

- студента 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокально-
диригентського факультету Соколової О.Ю.  
 

2. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 
навчання на державну студентів 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» 025 «Музичне мистецтво»: 
 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокально-
диригентського факультету Богданової А.В.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Радкевич С.О.; 
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- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету народних 
інструментів Стоян О.В.; 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» оркестрового 
факультету Куцевої В.О. 
 

3. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 
навчання на державну студентів 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» 026 «Сценічне мистецтво»: 
 

- студентки 2 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» вокально-
диригентського факультету Місько С.В. 

 
4. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 

навчання на державну студентів 1 року навчання освітнього ступеня 
«Магістр» 025 «Музичне мистецтво»: 

 
- студента 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» вокально-

диригентського факультету Басалая А.Р.; 
- студентки 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» вокально-

диригентського факультету Величко О.Г.; 
- студента 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» факультету 

народних інструментів Томнюка О.О.; 
- студента 1 року навчання освітнього ступеня «Магістр» оркестрового 

факультету Карнауха А.О. 
 
5. Про розгляд заяв по переведенню з денної контрактної форми 

навчання на державну студентів 2 року навчання освітнього ступеня 
«Магістр» 025 «Музичне мистецтво»: 

 
- студентки 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» факультету 

народних інструментів Миронової О.І.; 
- студента 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» оркестрового 

факультету Ківільова М.С.;  
- студента 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» оркестрового 

факультету Кертика С.Є.; 
- студента 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» оркестрового 

факультету Паращука Т.В.; 
- студентки 2 року навчання освітнього ступеня «Магістр» 

фортепіанного факультету Гавазюк К.В. 
 
Слухали 1: 
Бондарчук В.О.: Колеги, вітаю. Кворум, необхідний для проведення комісії 
є, тому пропоную розпочати засідання.  
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До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» вокально-диригентського факультету Куліков Д.Я. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 200-ст 
від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про зарахування на навчання; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 91,38). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книжки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» вокально-диригентського факультету Казьмірук В.Ю. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 200-ст 
від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про зарахування на навчання; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 83,57). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книжки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» вокально-диригентського факультету Соколова О.Ю. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 200-ст 
від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
7. Заява про переведення на вакантні місця; 
8. Копія наказу про зарахування на навчання; 
9. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
10. Характеристика; 
11. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 91, 0). 

Окремо додаються: 
12. Копія залікової книжки студента. 
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До ректора із заявою звернулася студентка 1 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» факультету народних інструментів Іванкова Б.С. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 200-ст 
від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
7. Заява про переведення на вакантні місця; 
8. Копія наказу про зарахування на навчання; 
9. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
10. Характеристика; 
11. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 94,64). 

Окремо додаються: 
12. Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 20 січня 2022 року на 1 курсі  
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання є 3 
вакантні місця.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: за результатами рейтингів успішності студентів, 

перевести на вакантні місця державного замовлення Академії студентів 1 
курсу освітнього ступеня «Бакалавр», Кулікова Д.Я. (середній бал 91,38), 
Іванкову Б.С. (середній бал 94,64), Соколову О.Ю. (середній бал 91, 0) за 
наявністю 3 вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 1 курсу та 
відмовити студенту 1 курсу Казьміруку В.Ю. (середній бал 83,57), за 
відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 1 курсу. 

Ухвалили: за результатами рейтингів успішності студентів, 
перевести на вакантні місця державного замовлення Академії студентів 1 
курсу освітнього ступеня «Бакалавр», Кулікова Д.Я. (середній бал 91,38), 
Іванкову Б.С. (середній бал 94,64), Соколову О.Ю. (середній бал 91, 0) за 
наявністю 3 вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 1 курсу та 
відмовити студенту 1 курсу Казьміруку В.Ю. (середній бал 83,57), за 
відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 1 курсу. 

 
 
Рішення прийнято одноголосно. 
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Слухали 2: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» вокально-диригентського факультету Богданова А.В. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 164-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,55). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книжки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» факультету народних інструментів Радкевич С.О. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 171-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 98,5). 

Окремо додається: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» факультету народних інструментів Стоян О.В. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 171-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,0). 

Окремо додається: 
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6. Копія навчальної картки студента. 
 

До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» оркестрового факультету Куцева В.О. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 153-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,88). 

Окремо додаються: 
6.  Копія навчальної картки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  
Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 

«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

Усенко О.М.: зазначу, що станом на 20 січня 2022 року на 2 курсі  
освітнього ступеня «Бакалавр» денної державної форми навчання є 2 
вакантні місця.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: за результатами рейтингів успішності студентів, 

перевести на вакантні місця державного замовлення Академії студентку 2 
курсу освітнього ступеня «Бакалавр» Радкевич С.О. (середній бал 98,5) та 
Богданову А.В. (середній бал 97, 55) за наявністю 2 вакантних місць на 
освітньому ступені «Бакалавр» 2 курсу та відмовити студентам 2 курсу 
Стоян О.В. (середній бал 97,0), Куцевій В.О. (середній бал 95,88), за 
відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Бакалавр» 2 курсу. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
Слухали 3: 
Бондарчук В.О.: 

До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» вокально-диригентського факультету спеціальності 026 
«Сценічне мистецтво» Місько С.В. (на момент засідання конкурсної комісії 
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переведена на 2 курс згідно наказу № 160-ст від 01.07.2021 р.) з проханням 
про переведення з денної контрактної форми навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,25). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книжки студента. 

 
Бондарчук В.О.:  

Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

 Усенко О.М.: зазначу, що станом на 20 січня 2022 року на 2 курсі 
освітнього ступеня «Бакалавр» 026 «Сценічне мистецтво» денної державної 
форми навчання вакантні місця відсутні.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: Відмовити студентці 2 курсу освітнього ступеня 

«Бакалавр» Місько С.В. (середній бал 97,25) за відсутністю вакантних місць 
на освітньому ступені «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 2 
курсу.  

Ухвалили: Відмовити студентці 2 курсу освітнього ступеня 
«Бакалавр» Місько С.В. (середній бал 97,25) за відсутністю вакантних місць 
на освітньому ступені «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» 2 
курсу. 

Рішення прийнято одноголосно.  
 

Слухали 4: 
До ректора із заявою звернувся студент 1 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» вокально-диригентського факультету Басалай А.Р. (на 
момент засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 
202-ст від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про зарахування; 
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3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 
переведення; 

4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 98,75). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книги студента. 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 1 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» вокально-диригентського факультету Величко О.Г. (на 
момент засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу 
№202-ст від 12.08.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,33). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книги студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 1 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» факультету народних інструментів Томнюк О.О. (на 
момент засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу 
№297-ст від 27.09.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 97,43). 

Окремо додаються: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 1 року навчання освітнього 

ступеня «Магістр» оркестрового факультету Карнаух А.О. (на момент 
засідання конкурсної комісії зарахований на 1 курс згідно наказу № 297-ст 
від 27.09.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
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3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 
переведення; 

4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 96,25). 

Окремо додаються: 
6. Копія залікової книги студента. 

 
Бондарчук В.О.:  

Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

 Усенко О.М.: зазначу, що станом на 20 січня 2022 року на 1 році 
навчання  освітнього ступеня «Магістр» денної державної форми навчання 
вакантні місця відсутні.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: Відмовити студентам 1 року навчання освітнього ступеня 

«Магістр» Басалаю А.Р. (середній бал  98,75), Величко О.Г. (середній бал 
95,33), Томнюку О.О. (середній бал 97,43), Карнауху А.О. (середній бал 
96,25), за відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Магістр» 1 
року навчання.  

Ухвалили: Відмовити студентам 1 року навчання освітнього ступеня 
«Магістр» Басалаю А.Р. (середній бал  98,75), Величко О.Г. (середній бал 
95,33), Томнюку О.О. (середній бал 97,43), Карнауху А.О. (середній бал 
96,25), за відсутністю вакантних місць на освітньому ступені «Магістр» 1 
року навчання. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Слухали 5: 
Бондарчук В.О.: 

 
До ректора із заявою звернулася студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» факультету народних інструментів Миронова О.І. (на момент 
засідання конкурсної комісії переведена на 2 рік навчання згідно наказу № 
171-ст від 01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної 
форми навчання на державну. 

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
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4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 97,75). 

Окремо додаються: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 2 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» оркестрового факультету Ківільов М.С. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 2 курс згідно наказу № 156-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 92,82). 

Окремо додаються: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 2 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» оркестрового факультету Кертик С.Є. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 2 курс згідно наказу № 154-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 97,90). 

Окремо додаються: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студент 2 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» оркестрового факультету Паращук Т.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведений на 2 курс згідно наказу № 154-ст від 
01.07.2021 р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми 
навчання на державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
1. Заява про переведення на вакантні місця; 
2. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
3. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
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4. Характеристика; 
5. Рейтинг успішності студента (загальний бал – 96,0). 

Окремо додаються: 
6. Копія навчальної картки студента. 

 
До ректора із заявою звернувся студентка 2 курсу освітнього ступеня 

«Магістр» фортепіанного факультету Гавазаюк К.В. (на момент засідання 
конкурсної комісії переведена на 2 курс згідно наказу № 14-ст від 30.06.2021 
р.) з проханням про переведення з денної контрактної форми навчання на 
державну.  

До конкурсної комісії подані такі документи: 
7. Заява про переведення на вакантні місця; 
8. Копія наказу про переведення на наступні курси; 
9. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію на 

переведення; 
10. Характеристика; 
11. Рейтинг успішності студентки (загальний бал – 95,45). 

Окремо додаються: 
12. Копія навчальної картки студента. 

 
 
Бондарчук В.О.:  

Відповідно розділу VІІІ, статті 46 Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються у НМАУ імені П.І.Чайковського, а також 
надання їм академічної відпустки», «Положення про організацію освітнього 
процесу у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського» 
переведення студентів з однієї форми навчання на іншу в межах Академії 
дозволяється при наявності вакантних місць за конкурсом інтегральних 
рейтингів студентів.  

 Усенко О.М.: зазначу, що станом на 20 січня 2022 року на 2 році 
навчання  освітнього ступеня «Магістр» денної державної форми навчання 
вакантні місця відсутні.  

Бондарчук В.О.:  
Пропоную: Відмовити студентам 2 року навчання освітнього ступеня 

«Магістр» Мироновій О.І. (середній бал 97,75), Ківільову М.С. (середній бал 
92,82), Кертику С.Є. (середній бал 97,90), Паращуку Т.В. (середній бал 96,0), 
Гавазюк К.В. (середній бал – 95,45) за відсутністю вакантних місць на 
освітньому ступені «Магістр» 2 року навчання.  

Ухвалили: Відмовити студентам 2 року навчання освітнього ступеня 
«Магістр» Мироновій О.І. (середній бал 97,75), Ківільову М.С. (середній бал 
92,82), Кертику С.Є. (середній бал 97,90), Паращуку Т.В. (середній бал 96,0), 
Гавазюк К.В. (середній бал – 95,45) за відсутністю вакантних місць на 
освітньому ступені «Магістр» 2 року навчання.  

Рішення прийнято одноголосно.  
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