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ПРОТОКОЛ № __33________ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від _07 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 зарахування абітурієнтів на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ОКР 

«спеціаліст» та ОС «магістр»  за денною та заочною формою навчання   

Про поновлення студентів . 

При відхилення заяв абітурієнтів, які вступають на 1 курс нормативної форми навчання  , 

були рекомендовані за держзамовленням але не виконали умови до зарахування.   

 

Слухали:  
 

1. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування абітурієнтів 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  за 

денною та заочною формою навчання тих, хто був рекомендований та виконав вимоги до 

зарахування 

 

2.  відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про відхилення заяв 

абітурієнтів, які вступають на 1 курс нормативної форми навчання  , були рекомендовані 

за держзамовленням але не виконали умови до зарахування.   
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3. Декана факультету факультету машинобудування, екології та хімічних технологій 

Сурженко А.М. з клопотанням про поновлення студентів за «Положенням про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »   

4. Декана факультету факультету КНТ Мірошкіна О.М з клопотанням про поновлення 

студентів за «Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »   

5. Декана факультету факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

студентів за «Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »   

 

Ухвалили:  

 

1. Зарахувати абітурієнті на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ОКР «спеціаліст» 

та ОС «магістр»  за денною та заочною формою навчання,, що виконали умови до 

зарахування (надали оригінали документів) до 18.00 06.08.16; 

Всього:     осіб 

Всього:            осіб, з них 

магістри денної форми навчання        осіб 

магістри заочної форми навчання       осіб 

спеціалісти денної форми навчання       осіб 

спеціалісти заочної форми навчання        осіб 

 

2. Поновити на навчання студентів за «Положенням про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ »   

   Перелік осіб  за напрямками підготовки додається  

Всього:       особи  

 

3. відхилити заяв абітурієнтів, які вступають на 1 курс нормативної форми навчання  , були 

рекомендовані за держзамовленням але не виконали умови до зарахування.   

Перелік додається 

  

Всього:       особи  

 

4. скасувати набір за спеціальностями: 
Код 

спец. 
Спеціальність Спеціалізація Форма ОКР 

ГФ 

103 Науки про землю Геологія денна Спеціаліст 

103 Науки про землю Геологія заочна Спеціаліст 

ФЕМ 

073 Менеджмент Управління соціальним закладом денна магістр 

073 Менеджмент Менеджмент денна спеціаліст 

ФМЕХТ 

101 Екологія Екологія заочна магістр 

131 Прикладна механіка  денна спеціаліст 

 

1. відтермінувати надання рекомендації до зарахування за наступними спеціальностями до 

28.08.2016 р.: 
Код 

спец. 
Спеціальність Спеціалізація Форма ОКР 

ФЕМ 

051 Економіка Міжнародна економіка заочна магістр 

 

 

Голова приймальної комісії 

в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»      Я.О. Ляшок 
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Відповідальний секретар приймальної комісії    В.П. Тарасюк 
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№пп ПІБ ЕЗ Статус 
Особ.спра
ва 

Ку
рс 

Фор
ма ОКР Бал 

Код 
напряму Напрям 

11025608 Сачко Вадим Віталійович 1 
Відхил
ено 

2ЕЛК00384
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

132,
7 141 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

10843911 Земляна Олена Андріївна 1 
Відхил
ено 

3МІТ00342
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

137,
05 152 

Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

10832376 Корж Катерина Вікторівна 0 
Відхил
ено 

2ЕЛТ00282
бд1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

111,
5 171 Електроніка 

10548215 

Мумерко Назар 
Володимирович 1 

Відхил
ено 

3ЕКО00288
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

149,
7 101 Екологія 

10313995 

Бойко Олександр 
Павлович 1 

Відхил
ено 

3ГМБ00252
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

129,
1 133 Галузеве машинобудування 

10108827 

Шабалін Кирило 
Анатолійович 1 

Відхил
ено 

5ІПЗ00244
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

170,
65 121 Інженерія програмного забезпечення 

9889048 

Романовська Інна 
Сергіївна 1 

Відхил
ено 

3МТЗ00159
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

136,
15 132 Матеріалознавство 

9748523 

Поліковський Олександр 
Анатолійович 1 

Відхил
ено 

2ЕЛТ00153
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

132,
05 171 Електроніка 

9268917 Цилган Аліна Олегівна 1 
Відхил
ено 

1ГКЗ00060
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

144,
15 193 Геодезія та землеустрій 

9091866 

Бутаков Владислав 
Олександрович 1 

Відхил
ено 

3ГМБ00059
бД1 1 Денна 

Бакалавр (3 р. 
10 м.) 

132,
15 133 Галузеве машинобудування 

 


