
Відраховано зі складу студентів з 01 лютого 2018 р. за невиконання навчального 

плану  

за курс І 

освітній рівень 

галузь знань 

спеціальність 

форма навчання 

 перший (бакалаврський) 

11 Математика та статистика 

111 Математика 

 денна 

  група                                    група МАб-1-17-4.0д 

  навчання     за кошти місцевого бюджету 

1. Мороз Ірину Олегівну 

2. Маслак Олександру Вадимівну 

 

за курс ІІ 

освітній рівень 

галузь знань 

спеціальність 

 

освітня програма 

форма навчання 

перший (бакалаврський) 

12  Інформаційні технології 

122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології 

Інформатика  

денна 

  група                                      ІНб-1-16-4.0д 

 навчання                              за кошти фізичних (юридичних) осіб 

 

1. Висоцького Олександра Олександровича 

2. Королевича Олександра Сергійовича 

за курс ІІІ 

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки 

форма навчання 

перший (бакалаврський) 

0402 Фізико-математичні науки 

6.040201 Математика* 

денна  

  група                                       МАб-1-15-4.0д 

  навчання                                за кошти місцевого бюджету 

1. Четверікова Антона Павловича 

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки  

форма навчання 

перший (бакалаврський) 

0305 Економіка та підприємництво 

6.030508  Фінанси і кредит 

денна  

  група                                       ФіКб-1-15-4.0д 

  навчання                                 за кошти місцевого бюджету 

1. Тищенко Володимира Олексійовича 

за курс IV 

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки 

форма навчання 

бакалавр 

0403 Системні науки та кібернетика 

6.040302  Інформатика 

денна 



  група            група ІНб-1-14-4.0д 

  навчання             кошти місцевого бюджету 

 1. Колобову Анну Олексіївну 

    

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки 

форма навчання 

бакалавр 

0403 Системні науки та кібернетика 

6.040302  Інформатика 

денна 

  група            група ІНб-1-14-4.0д 

  навчання             за кошти фізичних (юридичних) осіб 

1. Пашкевича Вадима Анатолійовича 

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки  

форма навчання 

бакалавр 

0305 Економіка та підприємництво 

6.030508  Фінанси і кредит 

денна 

  група                                      група ФіКб-1-14-4.0д 

  навчання                                фізичних (юридичних) осіб 

1. Тараса Володимира Богдановича 

 

освітній рівень 

галузь знань 

напрям підготовки 

форма навчання 

бакалавр 

0306 Менеджмент і адміністрування 

6.030601  Менеджмент 

денна 

  група    група Мб-1-14-4.0д 

  навчання     фізичних (юридичних) осіб 

1. Обідіна Федіра Юрійовича 

 

за курс V 

освітній рівень 

галузь знань 

спеціальність 

освітня програма 

форма навчання 

другий (магістерський) 

12 Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки  

Інформатика 

денна 

  група                                      ІНм-1-17-1.4д 

  навчання                                за кошти місцевого бюджету 

  1. Карпова Ігора Сергійовича 

 

освітній рівень 

галузь знань 

спеціальність  

освітня програма 

форма навчання 

 

другий (магістерський) 

11 Математичне моделювання 

111 Математика 

Математичне моделювання 

денна 

  група                                      МАм-1-17-1.4д 

  навчання                              за кошти місцевого бюджету 

1.Кемпу Тетяну Олександрівну 

 



освітній рівень 

галузь знань 

спеціальність  

 освітня програма 

 

спеціалізація 

форма навчання 

другий (магістерський) 

07 Управління та адміністрування  

 073 Менеджмент 

Менеджмент організації та 

адміністрування  

Управління проектами 

денна 

  група                                       Мм-1-17-1.4д 

  навчання                                 за кошти фізичних (юридичних) осіб 

1.  Мосієнка Романа Анатолійовича 

 


