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ПРОТОКОЛ № __46________ 
засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від  19 вересня 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 перезарахування результатів вступних випробувань абітурієнтів Освітнього центру 
«Донбас-Україна», які складали вступні предметні іспити з 20.07.2016 по 28.08.2016, надали 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р., пройшли ДПА в освітньому центрі. 

Про допуск до участі у конкурсі абітурієнтів ОЦ «Донбас-Україна», які вступають на 
1 курс заочної форми навчання та успішно склали вступні випробування 14.09.2016-19.09.2016 р. 

Про відмову від участі у конкурсі абітурієнтам, які не склали (не з’явилися) вступні 
випробування. 

Про надання рекомендації до зарахування абітурієнтам ОЦ «Донбас-Україна» освітнього 
ступеня бакалавр, які вступають на 1 курс заочної форми навчання, які виконали умови до 
зарахування (надали оригінали документів про освіту). 
 

Слухали:  
 

1. заступника відповідального секретаря приймальної комісії Марину А.С.. про 
перезарахування результатів вступних випробувань абітурієнтів Освітнього центру 
«Донбас-Україна», які складали вступні предметні іспити з 20.07.2016 по 28.08.2016, 
надали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 р. або пройшли ДПА через 
освітній центр. 

2. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про допуск до участі у 
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конкурсі абітурієнтів ОЦ «Донбас-Україна», які вступають на 1 курс заочної форми 
навчання та успішно склали вступні випробування 14.09.2016-19.09.2016 р. 

3. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про відмову від участі у 
конкурсі абітурієнтам, які не склали (не з’явилися) вступні випробування. 

4. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації 
абітурієнтам ОЦ «Донбас-Україна» освітнього ступеня бакалавр, які вступають на 1 курс 
заочної форми навчання, які виконали умови до зарахування (надали оригінали 
документів про освіту). 
 

Ухвалили:  

 

1. Перезарахувати результатів вступних випробувань абітурієнтам, які складали вступні 
предметні іспити з 20.07.2016 по 28.08.2016, надали сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання 2016 р. або пройшли ДПА через освітній центр.: 

ПІБ Результати предметних 
випробувань 

Шифр та назва спеціальності на 
яку перезараховуюься іспити 

Крутоуз Інна Ігорівна Українська мова 158 
Математика 136 

161 Хімічні технології та інженерія 

Карпенко Да’я Денисівна Українська мова 122 
Історія України 100 

161 Хімічні технології та інженерія 

Шуваєв Артур Вадимович Українська мова 114 
Географія 111 
Історія України 114 

101 Екологія 

Павленко Дмитро 
Геннадійович 

Українська мова 117 
Математика 111 
Географія 143 

075 Маркетинг 

Грінченко Юлія 
Олександрівна 

Українська мова 103 
Математика 104 
Історія України 111 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Кучинський Максим 
Русланович 

Українська мова 125 
Математика 117 
Фізика119 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 

 
2. Допустити до участі у конкурсі абітурієнтів ОЦ «Донбас-Україна», які вступають на 

1 курс заочної форми навчання та успішно склали вступні випробування 14.09.2016-
19.09.2016 р. 

Всього: 14 осіб  

 

3. Відмовити Шуваєву Артуру Денисовичу у участі в конкурсі за спеціальністю 133 Галузеве 
машинобудування бо він не з’явився на вступне випробування. 

 
4. Надати рекомендацію до зарахування абітурієнтам ОЦ «Донбас-Україна» освітнього 

ступеня бакалавр, які вступають на 1 курс заочної форми навчання, які виконали умови до 
зарахування (надали оригінали документів про освіту) 

Всього: 16 осіб 
 

Голосували: 

«за»   ____ 
«проти»  ____ 
«утрималися» ____ 
 
 

Голова приймальної комісії 
в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»       Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар  
приймальної комісії         В.П. Тарасюк 


