
РІШЕННЯ 

приймальної комісії 

 

 

1. Відрахувати з 25 вересня 2020 року з числа студентів згідно заяви за власним 

бажанням наступних осіб: 

А. Чернявського Владислава Андрійовича, студента 1-го курсу зі скороченим 

терміном навчання економічного факультету денної форми навчання, групи 3-МР, 

відрахувати з університету 25.09.2020 н.р. за власним бажанням.  

Б. Тен Карину В’ячеславівну студентку 1-го курсу економічного факультету 

заочної форми навчання, групи 1-ФІЛ-52, відрахувати з університету 25.09.2020 н.р. за 

власним бажанням та розірвати договір №10-20 від 07.09.2020. 

В. Стуканова Владислава Віталійовича студента 1-го курсу (магістр) економічного 

факультету денної форми навчання, групи 5-МЕН, відрахувати з університету 25.09.2020 

н.р. за власним бажанням та розірвати договір №20-21 від 14.09.20. 

Г. Садовніченка Максима Олеговича, студента 2-го курсу  факультету 

комп’ютерних наук та інженерії денної форми навчання, групи  2-ІС-33, відрахувати з 

університету 25.09.2020 н.р. за власним бажанням та розірвати договір № Бт-624 від 

09.09.20. 

Д. Горкунову Катерину Сергіївну, студентку 1-го курсу факультету комп’ютерних 

наук та інженері заочної форми навчання, групи 1-ЮСОМ, відрахувати з університету 

25.09.2020 н.р. за власним бажанням та розірвати договір №10-34 від 07.09.20. 

Е. Попцова Данила Олеговича, студента 1-го курсу із скороченим терміном 

навчання факультету комп’ютерних наук та інженерії денної форми навчання, групи  1-

КІ-20, відрахувати з університету 25.09.2020 н.р. за власним бажанням. 

2. Відрахувати з 25 вересня 2020 року з числа студентів згідно заяви за власним 

бажанням та довідки з Соборної районної у місті Дніпрі рада Управління-служба у 

справах дітей: 

А. Діденко Юлію Олександрівну, студентку 1-го курсу економічного факультету 

денної форми навчання, групи 1-МЕН-51, відрахувати з університету 25.09.2020 н.р. за 

власним бажанням та розірвати договір № Бе-022 від 07.09.20. 

 

2. Відрахувати з 25 вересня 2020 року з числа студентів згідно подання на 

відрахування наступних осіб: 

А. Полякова Владислава Романовича, студента 1-го курсу (магістр) економічного 

факультету денної форми навчання, групи 5-МЕН, відрахувати з університету 25.09.2020 

н.р. невиконання навчального плану: як таку, що не приступила до занять та невиконання 

умов договору: несплату коштів за навчання. Та розірвати договір № 20-24 від 14.09.2020. 

 

 
 


