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ПРОТОКОЛ №   1  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

16 січня 2017  року          м. Покровськ 

 

Присутні: 12 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про обговорення Пропозицій щодо обсягу випуску за державним замовленням у 2017 році 

за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Про обговорення Пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 

2017 році за освітніми рівнями бакалавр, магістр. 

Про поновлення студентів. 

Різне. 

 

Слухали:  
 

1. Начальника навчального відділу Волкова С.В. про обсяги обсягу випуску за державним 

замовленням у 2017 році за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. 

2. Начальника навчального відділу Волкова С.В. про формування Пропозицій щодо обсягів 

прийому за державним замовленням у 2017 році за освітніми рівнями бакалавр, магістр. 

3. В.о. декана факультету КНТ Ковальва С.О. з клопотанням про поновлення студентів 

відповідно до  «Положення про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

4. Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення студентів 

відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

5. Декана факультету МЕХТ Сурженко А.М. з клопотанням про поновлення студентів 

відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

Ухвалили:  

 

1. Направити до МОН для затвердження Пропозиції щодо обсягу випуску за державним 

замовленням у 2017 році за освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр у поточній 

реакції (додається).  

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Направити до МОН для затвердження Пропозиції щодо обсягів прийому за державним 

замовленням у 2017 році за освітніми рівнями бакалавр, магістр у поточній редакції 

(додається) 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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3. Поновити на навчання наступних студентів відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ»: 

 

ПІБ Спеціальність Форма навчання 

Безуглий Сергій Миколайович 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» заочна / контракт 

Павлик Андрій Валерійович 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

заочна / контракт 

Хомутов Едуард Євгенович 6.050503 «Машинобудування» заочна / контракт 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

 
 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


