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ПРОТОКОЛ № __34________ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від _09 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 та зарахування на місця державного замовлення за ступенем 

«бакалавр» за денною формою навчання (на додаткові місця згідно Пропозиції обсягу 

додаткових місць для забезпечення пільгових категорій). 

Про зарахування абітурієнтів за ступенем «бакалавр» за денною формою навчання на 

місця державного замовлення на 1 курс на базі ПЗСО. 

 

Слухали:  
 

1) про надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за ступенем 

«бакалавр» за денною формою навчання (на додаткові місця згідно Пропозиції обсягу 

додаткових місць для забезпечення пільгових категорій згідно листа ДВНЗ ДонНТУ до 

МОН від 03.08.16). 

2) відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування абітурієнтів   

за ступенем «бакалавр»  за денною формою на 1 курс на навчання за кошти державного 

бюджету, що виконали умови до зарахування (надали оригінали документів)  та визначені 
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у листі ДВНЗ ДонНТУ до МОН від 03.08.16, як абітурієнти, що вступають до 

університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем 

проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її 

проведення) затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 21.06.2016 

№ 697 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 за № 907/29037);  

 

 

Ухвалили:  

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

«бакалавр» за денною формою навчання (на додаткові місця згідно Пропозиції обсягу 

додаткових місць для забезпечення пільгових категорій згідно листа ДВНЗ ДонНТУ до 

МОН від 03.08.16; 

Всього:  19  осіб. 

 

2.  Зарахувати абітурієнтів за ступенем «бакалавр» за денною формою на 1 курс на навчання 

за кошти державного бюджету, що виконали умови до зарахування (надали оригінали 

документів) та визначені у листі ДВНЗ ДонНТУ до МОН від 03.08.16, як абітурієнти, що 

вступають до університету відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти 

осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на 

період її проведення) затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 

21.06.2016 № 697 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07.2016 за 

№ 907/29037);  Список абітурієнтів додається. 

Всього:  18   осіб. 

 

3. Не зараховувати Сауткіна Дмитра Володимировича за ступенем «бакалавр» за денною 

формою на 1 курс на навчання за кошти державного бюджету, у зв’язку з тим, що він за 

власним бажанням забрав оригінали документів про повну середню освіту. 

Всього: 1 особа 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 

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

 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії         В.П. Тарасюк 
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СПИСОК  

абітурієнтів освітнього центру «Донбас України», які склали вступні випробування  

для виділення додаткових місць на навчання за кошти державного бюджету за обраною спеціальністю 

№ 

п/п 
№ Єдебо ПІБ 

Форма 

навчання 
Шифр та код спеціальності 

1.  10830860 Щербіна Наталія Ярославівна денна 033 філософія 

2.  10831007 Бабінцева Анастасія Сергіївна денна 033 філософія 

3.  10838189 Дерев'янченко Тарас Вікторович денна 033 філософія 

4.  10916310 Ковтун Лілія Валентинівна  денна 033 філософія 

5.  10178041 Кузнєцов Микита Олексійович денна 051 Економіка 

6.  10659666 Боднарук Аліна Сергіївна денна 054 Соціологія 

7.  10454301 Шаповалов Володимир Олександрович денна 073 Менеджмент 

8.  10847858 Миронюк Денис Сергійович денна 073 Менеждмент 

9.  9342057 Жалнін Юрій Анатолійович денна 103 Науки про Землю 

10.  10532877 Кілійчук Роман Іванович  денна 103 Науки про Землю 

11.  10647187 Клименко Артем Олегович денна 103 Науки про Землю  

12.  9514308 Кочерга Микита Станіславович денна 122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

13.  10219738 Чемеров Богдан Андрійович денна 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

14.  10377155 Сауткін Дмитро Володимирович денна 125 Кібербезпека 

15.  10149589 Сьомченко Ілля Ігорович денна 125 Кібербезпека 

16.  
10045523 

Мачуха Олександр Сергійович денна 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

17.  
10732907 

Юхименко Владислав Віталійович денна 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

18.  10012410 Вайлер Діана Сергіївна денна 161 Хімічні технології та інженерія 

19.  9358293 Коробецький Максим Валерійович денна 193 геодезія та землеустрій 

 

 


