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ПРОТОКОЛ № __38________ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від _25 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 скасування заяв у ЕДЕБО, що були прийняті за технічною помилкою. 
Про поновлення студентів 
 Про допуск до вступних випробувань 
 
 

Слухали:  
 

1.  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 »   

2. Декана факультету КНТ Мірошникова О.М.. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »   
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3. Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »   

4. Тарасюк В.П. – виступила із пропозицією про скасування заяв у ЕДЕБО, що були 
прийняті за технічною помилкою 

5. Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про переведення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ »  згідно листа 
МОН «1-11-10583 від 02.08.2016 для доукомплектування группи 

6. Про допуск та відмову про участь у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають 
на основі диплому молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня бакалавра 
«за іншою спеціальністю» за результатами додаткового випробування у форматі  
співбесіди. 

7. Про допуск та відмову про участь у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають 
для отримання освітнього ступеня магістра та ОКР «спеціаліст»  «за іншою 
спеціальністю» за результатами додаткового випробування у форматі  співбесіди. 
 
 
 

Ухвалили:  

 

 

1. Поновити на навчання студентів за «Положенням про поновлення, переводи і 
відрахування студентів ДонНТУ »   

   
Подання на переведення додаються 

Всього:     10 особи  

 

2. Зіангірову підготувати акти скасування заяв у ЕДЕБО . 
              Акт скасування додається. 

 

3. Перевести студентів за «Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів 
ДонНТУ »   
Подання на переведення додаються 

Всього:     3 особи  

   
4. Допустити до участі у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають на основі 

диплому молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня бакалавра «за іншою 
спеціальністю» за результатами додаткового випробування у форматі  співбесіди. 

Перелік особових справ додається. 
Загальна кількість  заяв 33 

 
 

5. Відмовити в участі у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають на основі 
диплому молодшого спеціаліста для отримання освітнього ступеня бакалавра «за іншою 
спеціальністю» за результатами додаткового випробування у форматі  співбесіди, як 
таких, що на співбесіду не з’явилися або отримали результат «не зараховано». 

Перелік особових справ додається. 
Загальна кількість  заяв 3 

 
6. Допустити до участі у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають для отримання 

освітнього ступеня магістра та ОКР «спеціаліст»  «за іншою спеціальністю» за 
результатами додаткового випробування у форматі  співбесіди. 

Перелік особових справ додається. 
Загальна кількість  заяв 80 
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7. Відмовити в участі у вступних випробуваннях абітурієнтів, що вступають для отримання 
освітнього ступеня магістра та ОКР «спеціаліст»  «за іншою спеціальністю» за 
результатами додаткового випробування у форматі  співбесіди, як таких, що на співбесіду 
не з’явилися або отримали результат «не зараховано». 

Перелік особових справ додається. 
Загальна кількість  заяв 3 

 
 

 

 

Голосували: 

«за»   ____ 
«проти»  ____ 
«утрималися» ____ 
 
 
Голова приймальної комісії 
в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»       Я.О. Ляшок 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії         В.П. Тарасюк 
 


