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ПРОТОКОЛ № __44________ 
засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від  31 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 перезарахування результатів вступних випробувань абітурієнтів, які складали вступні 

предметні іспити з 20.07.2016 по 28.08.2016. 
Про надання рекомендації абітурієнтам освітнього ступеня бакалавр, які вступають на 

1 курс заочної форми навчання. 
Про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів освітнього 

ступеня «бакалавр» за заочною формою навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету), які 
виконали умови до зарахування. 

Про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів Освітнього 
центру «Донбас-Україна» освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою навчання (згідно 
конкурсного балу), які виконали умови до зарахування. 

Про зарахування на місця кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів за  
ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  за денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного 
балу), які виконали умови до зарахування. 

Про зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів освітнього 
ступеня «бакалавр» які вступають на 1 курс заочної форми (зі скороченим терміном навчання). 

Про поновлення студентів. 
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Слухали:  
 

1. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про Про перезарахування 
результатів вступних випробувань абітурієнтів, які складали вступні предметні іспити з 
20.07.2016 по 28.08.2016. 

2. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про надання рекомендації 
абітурієнтам освітнього ступеня бакалавр, які вступають на 1 курс заочної форми 
навчання. 

3. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів освітнього ступеня «бакалавр» за заочною 
формою навчання (згідно конкурсного балу та пріоритету), які виконали умови до 
зарахування. 

4. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів Освітнього центру «Донбас-Україна» 
освітнього ступеня «бакалавр» за денною формою навчання (згідно конкурсного балу), які 
виконали умови до зарахування. 

5. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування на місця 
кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів за ОКР «спеціаліст» та ОС «магістр»  за 
денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного балу), які виконали умови до 
зарахування. 

6. відповідального секретаря приймальної комісії Тарасюк В.П. про зарахування на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів освітнього ступеня «бакалавр» що 
вступають на 1 курс заочної форми (зі скороченим терміном навчання). 

7. Декана факультету КНТ Мірошкіна О.М. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

8. Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

9. Декана факультету МЕХТ Сурженко А.М. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

10. Декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

11. Декана факультету ГФ Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення студентів за 
«Положенням про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Ухвалили:  

 

1. Перезарахувати результатів вступних випробувань абітурієнтам, які складали вступні 
предметні іспити з 20.07.2016 по 28.07.2016: 

 
ПІБ Результати предметних 

випробувань 
Шифр та назва спеціальності на 

яку перезараховуюься іспити 
Єрмощенков Дмитрій 
Миколайович 

Математика 112 184 Гірництво 

Губань Олександр 
Віталійович 

Українська мова 156,5 
Географія 178,5 
Історія України 152  

075 Маркетинг 

Кантолінський Даніїл 
Романович 

Українська мова 121 
Математика 107 
Історія України 137  

075 Маркетинг 

Завгородня Ольга 
Сергіївна 

Українська мова 131 
Математика 100 
Історія України 136 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 
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2. Надати рекомендацію абітурієнтам освітнього ступеня бакалавр, які вступають на 1 курс 
заочної форми навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

3. Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб освітнього ступеня «бакалавр» 
за денною формою навчання (згідно конкурсного балу) абітурієнтів, які виконали умови 
до зарахування. Перелік осіб додається. 

Всього: 11 осіб. 

 

4. Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб освітнього ступеня «бакалавр» 
за денною формою навчання (згідно конкурсного балу) абітурієнтів, які виконали умови 
до зарахування. Перелік осіб додається. 

Всього: 100 осіб. 

 
5. Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за ОКР «спеціаліст» та ОС 

«магістр» за денною та заочною формою навчання (згідно конкурсного) абітурієнтів, які 
виконали умови до зарахування. Перелік осіб додається. 

Всього: 112 осіб. 

В тому числі: 

Магістри денної форми 17 осіб. 

Магістри заочної форми навчання 26 осіб. 

Спеціаліст заочної форми 69 осіб. 

 

6. Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтів освітнього ступеня 
«бакалавр» що вступають на 1 курс заочної форми (зі скороченим терміном навчання), які 
виконали умови до зарахування. 

Всього: 51 особа. 

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

відрахування студентів ДонНТУ». 
Подання на переведення додаються 

Всього: ___ особи 

 

8. Відмовити в поновленні на 2 курс заочної форми навчання за напрямом «Електротехніка 
та електротехнології» Третяковій Інессі Олександрівні. Підстава: відсутні оригінали 
документів, що засвідчують навчання та неможливо ідентифікувати студента в ЄДЕБО. 

 
Голосували: 

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

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

Відповідальний секретар 
приймальної комісії         В.П. Тарасюк 


