
Протокол №1 
засідання комісії для розгляду заяв про переведення студентів історичного 

факультету, які навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на 
вакантні місця державного замовлення від 17 березня 2021 р. 

Присутні члени комісії: 
проф. Качараба С. П. 
доц. Сипко Б. В. 
ст. лаб. Пенцак І. І. 
студ. Пих В. О. 
студ. Горак О. Р. 
 
Голова засідання: проф. Качараба С. П., декан історичного факультету 
Секретар засідання: студ. Горак О.Р., голова Студентської ради історичного 
факультету. 

Порядок денний 
1. Про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення. 
2. Різне. 
СЛУХАЛИ: Про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення. 
ВИСТУПАЛИ:  
Доц. Сипко Б.В. ознайомила присутніх з Положенням про порядок переведення 
студентів на вакантні місця державного замовлення, а також змістом 
розпорядження декана №7 від 09 березня 2021 р. Проінформувала, що до деканату 
у встановлений термін були подані заяви таких студентів: 
 
Губрієнко Аліна Олександрівна (ІСС-11с); 
Мотика Ростислав Романович (ІСТ-22с); 
Згоба Юрій Ігорович (ІСО-21с); 
Козуб Юрій Андрійович (ІСО-22с); 
Купріянчик Юлія Миколаївна (ІСО-22с). 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Зважаючи на відсутність серед заявників осіб зі статусом дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, 
які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, рішення 
про переведення на вакантні місця державного замовлення ухвалювали на 
підставі середнього балу студента за результатами останнього семестрового 
контролю (беручи до уваги результати іспитів та диференційованих заліків за 100-
бальною шкалою): 

ОС «Бакалавр» 
І курс 

спеціальність 054 Соціологія 
Губрієнко Аліна Олександрівна (ІСС-11с) – 327 балів. 

ОС «Бакалавр» 
ІІ курс 

спеціальність 032 Історія та археологія 
Мотика Ростислав Романович (ІСТ-22с) – 258 балів. 



ОС «Бакалавр» 
ІІ курс 

спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 
Згоба Юрій Ігорович (ІСО-21с) – 439 балів; 
Козуб Юрій Андрійович (ІСО-22с) – 400 балів; 
Купріянчик Юлія Миколаївна (ІСО-22с) – 348 балів. 
 
2. Рекомендувати перевести на вакантні місця державного замовлення таких 

студентів: 
ОС «Бакалавр» 

І курс 
спеціальність 054 Соціологія 

Губрієнко Аліна Олександрівна (ІСС-11с) – 327 балів. 
ОС «Бакалавр» 

ІІ курс 
спеціальність 032 Історія та археологія 

Мотика Ростислав Романович (ІСТ-22с) – 258 балів. 
ОС «Бакалавр» 

ІІ курс 
спеціальність 014.03 Середня освіта (Історія) 

Згоба Юрій Ігорович (ІСО-21с) – 439 балів. 
 
Голосували: 
За – одноголосно; 
Проти – немає; 
Утримались – немає. 
 
Голова комісії __________________ декан факультету, проф. Качараба С.П. 
 
Члени комісії: 
______________ заступник декана, доц. Сипко Б.В. 
______________ старший лаборант Пенцак І.І. 
______________ голова Студентської ради Горак О.Р. (секретар комісії) 
______________ голова Профбюро студентів Пих В.О. 


