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ПРОТОКОЛ № __41________ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від  28 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. - декан 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, які вступають на 2 курс освітнього ступеня «бакалавр» 

заочної форми навчання з нормативним терміном (як особи, що не менше одного року 

навчаються за іншою спеціальністю в ДВНЗ «ДонНТУ»). 

Про рекомендацію на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 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» 

абітурієнтів, які вступають на 1 курс заочної форми навчання зі скороченим терміном навчання. 

Про рекомендацію на місця державного замовлення за ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  

за денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного балу). 

Про рекомендацію на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ОКР «спеціаліст» та 

ОС «магістр»  за денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного балу). 

Про скасування набору за спеціальностями за ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр». 

 

Слухали:  
 

1. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування 
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абітурієнтів, які вступають на 2 курс освітнього ступеня «бакалавр» заочної форми 

навчання з нормативним терміном (як особи, що не менше одного року навчаються за 

іншою спеціальністю в ДВНЗ «ДонНТУ»). 

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 за кошти фізичних та юридичних осіб за ступенем «бакалавр» 

абітурієнтів, які вступають на 1 курс заочної форми навчання ( зі скороченим терміном) 

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

зарахування  на місця державного замовлення за ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  за 

денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету). 

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

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

«магістр»  за денною та заочною формою навчання  (згідно конкурсного балу). 

6. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про те, що згідно Правил 

прийому до ДВНЗ ДонНТУ, а саме п. 16.4. «Зарахування вступників на денну та заочну 

форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на відповідний напрям підготовки 

(спеціальність), на який не передбачається прийом за державним замовленням при 

формуванні групи з чисельністю до 5 осіб включно здійснюється за рішенням 

Приймальної комісії.» пропонується 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 

071 Облік і оподаткування Оподаткування Заочна Магістр 

051 Економіка Економічна кібернетика Заочна Магістр  

ФКІТАЕР 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Електротехнічні системи електроспоживання Заочна Магістр  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика Заочна Магістр  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика Денне Спеціаліст 

ФМЕХТ 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Заочна Спеціаліст 

133 Галузеве машинобудування Техніка переробки сировинних матеріалів Заочна  Магістр 

133 Галузеве машинобудування Мехатронне обладнання гірничих виробництв Заочна Магістр 

ФКНТ 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології Заочна Магістр 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Заочна Спеціаліст 

 

Ухвалили:  

 

1. зарахувати абітурієнтів, які вступають на 2 курс освітнього ступеня «бакалавр» заочної 

форми навчання з нормативним терміном (як особи, що не менше одного року навчаються 

за іншою спеціальністю в ДВНЗ «ДонНТУ»), які виконали умови до зарахування. Перелік 

осіб додається. 

Всього: 3 особи. 

 

2. відмовити в зарахуванні абітурієнтам, які вступають на 2 курс освітнього ступеня 

«бакалавр» заочної форми навчання з нормативним терміном (як особи, що не менше 
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одного року навчаються за іншою спеціальністю в ДВНЗ «ДонНТУ»), які не виконали 

умови до зарахування. Перелік осіб додається. 

Всього: 1 особа. 

 

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

ступенем «бакалавр» за денною формою навчання (згідно конкурсного балу та 

пріоритету). Перелік осіб  за спеціальностями додається. 

Всього:       осіб  

 

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

ступенем «бакалавр» абітурієнтів, які вступають на 1 курс заочної форми навчання (зі 

скороченим терміном). Перелік осіб  за спеціальностями додається. 

Всього:       осіб 

 

5. надати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за ОКР 

«спеціаліст» та ОС «магістр» за денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного 

балу). Перелік осіб  за спеціальностями додається. 

Всього: 5  осіб , з них 

магістри денної форми навчання 1 особа 

спеціалісти денної форми навчання 3 особи 

спеціалісти заочної форми навчання 1 особа 

 

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

ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр» за денною та заочною формами навчання (згідно 

конкурсного балу).  Перелік осіб  за спеціальностями додається. 

Всього:            заяв , з них 

магістри денної форми навчання        заяв 

магістри заочної форми навчання       заяв 

спеціалісти денної форми навчання       заяв 

спеціалісти заочної форми навчання        заяв 

 
7. 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 

071 Облік і оподаткування Оподаткування Заочна Магістр 

051 Економіка Економічна кібернетика Заочна Магістр  

ФКІТАЕР 

141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Електротехнічні системи електроспоживання Заочна Магістр  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика Заочна Магістр  

144 Теплоенергетика Теплоенергетика Денне Спеціаліст 

ФМЕХТ 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Заочна Спеціаліст 

133 Галузеве машинобудування Техніка переробки сировинних матеріалів Заочна  Магістр 

133 Галузеве машинобудування Мехатронне обладнання гірничих виробництв Заочна Магістр 

ФКНТ 

122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

Комп’ютерні науки та інформаційні технології Заочна Магістр 

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Заочна Спеціаліст 
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Голосували: 

«за»   ____ 

«проти»  ____ 

«утрималися» ____ 

 

 

Голова приймальної комісії 

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

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії         В.П. Тарасюк 

 


