
 
 

НАКАЗ 
 

15.02.2022 р.         № 04-09 

  

м. Запоріжжя 

 

 

По особовому складу студентів 

заочної форми навчання  ЗІЕІТ 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ГУЗАЧОВА Євгена Олеговича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (072) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 10/22 від 01.02.2022 р. 

 

2. ЛАГАНОВСЬКУ Каріну Іванівну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (072) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 11/22 від 01.02.2022 р. 

 

3. МАМОНОВУ Альону Вікторівну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (072) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 12/22 від 01.02.2022 р.  

 

4. ГАБІЛОВА Орхана Шахін огли, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (072) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 13/22 від 01.02.2022 р. 

 

5. ІЦЕНКО Юрія Юрійовича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 15.02.2022 

р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми навчання 

спеціальності «Менеджмент» (073) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 14/22 від 01.02.2022 р.  



6. ЄМЕЛЬЯНЧЕНКО Сергія Володимировича, відрахованого зі складу студентів ВП 

ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., 

поновити з 15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної 

форми навчання спеціальності «Менеджмент» (073) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 15/22 від 01.02.2022 р.  

 

7. ШВЕЦЯ Олександра Сергійовича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Менеджмент» (073) першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 16/22 від 01.02.2022 р.  

 

8. ГАВРИЛЕНКА Андрія Юрійовича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (076) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 17/22 від 01.02.2022 р. 

 

9. КОРЖАКОВА Дениса Анатолійовича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (076) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 18/22 від 01.02.2022 р. 

 

10. ЄВДОКІМОВУ Анастасію Денисівну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (076) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 19/22 від 01.02.2022 р. 

 

11. ХОМІЧ Наталію Миколаївну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 15.02.2022 

р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу заочної форми навчання 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (076) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка №20/22 від 01.02.2022 р. 

 

12. МОНСЕВИЧ Єлизавету Вікторівну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 

15.02.2022 р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу  заочної форми 

навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (281) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студентки,  академічна довідка № 21/22 від 01.02.2022 р. 

 

13. РОСІНА Романа Вікторовича, відрахованого зі складу студентів ВП ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 15.02.2022 

р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу  заочної форми навчання 



спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (281) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 22/22 від 01.02.2022 р. 

 

14. СІЧКАР Яну Василівну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 15.02.2022 р. у 

складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу  заочної форми навчання 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (281) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 23/22 від 01.02.2022 р. 

 

15. ШЕЛЕСТ Ірину Євгеніївну, відраховану зі складу студентів ВП ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» у м. Кривий Ріг наказом № 06.2-10 від 01.02.2022 р., поновити з 15.02.2022 

р. у складі студентів ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 5 курсу  заочної форми навчання 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» (281) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (навчання за кошти фізичної особи). 

Підстава: заява студента,  академічна довідка № 24/22 від 01.02.2022 р. 

 

 

 

        

 

Ректор        Геннадій ТУРОВЕЦЕВ 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи    Дмитро ШВЕЦЬ 

 

 

Виконавець       Ольга ВИНОКУРОВА 

 

 

            Представник Студентської ради              Ярослава МІРОШНИКОВА  

 


