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ПРОТОКОЛ № __29________ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від _01 серпня_2016  року 

 

 

Голова: 

 

Ляшок Я.О. 

 

 

- 

 

В.о. ректора ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» 

Члени: 

Бачурін Л.Л.  - Перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

Волков С.В. - Начальник навчального відділу 

Придатько С.П. - в.о. директора Красноармійського індустріального інституту 

Тарасюк В.П. - декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроенженерії та радіоелектроніки 

Мірошкін О.М. - декан факультету комп’ютерних наук і технологій 

Сурженко А.М. - декан факультету машинобудування, екології та хімічних 

технологій 

Олійников О.А. - в.о.декана факультету економіки та менеджменту 

Подкопаєв С.В. - декан гірничого факультету  

Петрова Г.О - завідувач бібліотеки 

Трет’як Ю.В. - заступник Красноармійського міського голови  

Безручко Н.В.  - заступник відділу освіти Красноармійської міської ради 

Лойко С.О. - студент гр. МБ-13, член Ради студентського самоврядування 

Пасічник Ю.А. - студент гр. ТКС-14, член Ради студентського самоврядування 

 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії: 

 

Тарасюк В.П. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроенженерії та радіоелектроніки; доц., 

к.т.н. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 Про рекомендацію на місця державного замовлення за ступенем «бакалавр»  за денною 

формою навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету). 

 Про рекомендацію на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем «бакалавр»  

за денною формою навчання (згідно конкурсного балу). 

 Про рекомендацію на місця державного замовлення за ступенем «бакалавр»  абітурієнтів, 

які вступають на 2, 3 курс нормативної форми навчання за прямою спеціальністю. 

 Про рекомендацію на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем «бакалавр»  

абітурієнтів, які вступають на 2, 3 курс нормативної форми навчання  за іншою спеціальністю та 

на 1 курс заочної форми навчання ( зі скороченим терміном) 

 

Слухали:  
 

http://donntu.edu.ua/abit/fakultet-kitaer.html
http://donntu.edu.ua/abit/fakultet-kitaer.html
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1. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації до 

зарахування  на місця державного замовлення за ступенем «бакалавр»  за денною формою 

навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету). 

2. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем «бакалавр»  за 

денною формою навчання (згідно конкурсного балу). 

3. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації до 

зарахування на місця державного замовлення за ступенем «бакалавр»  абітурієнтів, які 

вступають на 2, 3 курс нормативної форми навчання за прямою спеціальністю. 

4. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем «бакалавр»  

абітурієнтів, які вступають на 2, 3 курс нормативної форми навчання  за іншою 

спеціальністю та на 1 курс заочної форми навчання ( зі скороченим терміном) 

 

Ухвалили:  

 

1. надати рекомендацію до зарахування  на місця державного замовлення за ступенем 

«бакалавр»  за денною формою навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету). Перелік 

осіб  за спеціальностями наведено у додатку 1. 

Всього:       осіб  

 

2. надати рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за 

ступенем «бакалавр»  за денною формою навчання (згідно конкурсного балу).  Перелік 

осіб  за спеціальностями наведено у додатку 2. 

Всього:       заяв  

 

3. надати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за ступенем 

«бакалавр»  абітурієнтів, які вступають на 2, 3 курс нормативної форми навчання за 

прямою спеціальністю. (згідно конкурсного балу).  Перелік осіб  за спеціальностями 

наведено у додатку 3, 4. 

 

Всього:       осіб , з них 

Бакалавр  денної форми навчання ( на 3 курс )        осіб 

  

4. надати рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за 

ступенем «бакалавр»  абітурієнтів, які вступають на 2, 3 курс нормативної форми 

навчання  за іншою спеціальністю та на 1 курс заочної форми навчання ( зі скороченим 

терміном), Перелік осіб  за спеціальностями наведено у додатку 3, 4. 

Всього:       осіб , з них 

Бакалавр  денної форми навчання ( на 2 курс )        осіб 

Бакалавр  денної форми навчання ( на 3 курс )        осіб 

Бакалавр  заочної форми навчання ( на 1 курс )        осіб 

 

 

  
Голова приймальної комісії 

в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»      Я.О. Ляшок 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                      В.П. Тарасюк 


