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ПРОТОКОЛ №   24  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

27 липня 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 допуск до участі в конкурсі абітурієнтів Освітнього центру «Донбас-Україна» та 

абітурієнтів, які успішно склали вступні випробування. 

Про надання рекомендацій для поновлення студентів за «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

1. Слухали: Керівника Освітнього центру «Донбас-Україна» Марину А.С., яка доповіла про 

подання абітурієнтами Освітнього Центру «Донбас-Україна» додаткових заяв для вступу до 

ДВНЗ «ДонНТУ» та запропонувала пере зарахувати абітурієнтам 0202-5431711 та 0202-3683148 

результати вступних випробувань на додаткові подані заяви. Марина А.С. запропонувала 

допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, що вступають через освітній центр «Донбас-

Україна» та успішно склали вступні випробування. Всього 50 заяв. Відхилити заяви абітурієнта 

0202-5451788 з причини «Не з'явився на вступне випробування». Всього дві заяви. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: декана факультету ФКІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

ЄРМАКОВА Євгена Андрійовича на ІІ курс денної форми навчання спеціальності 

144 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: декана факультету ФКІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

РАХІМОВА Сергія Ібрагімовича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

4. Слухали: декана факультету ФКІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

РУДЕНКА Романа Олександровича на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

6.050802 «Електронні пристрої та системи» відповідно до «Положення про поновлення, переводи 

і відрахування студентів ДонНТУ». 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

5. Слухали: декана факультету ФКІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

ЖИГУЛЬСЬКОГО Артема Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

144 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, що вступають через освітній центр «Донбас-

Україна» та успішно склали вступні випробування. Всього 50 заяв. Відхилити заяви абітурієнта з 

причини «Не з'явився на вступне випробування». Всього дві заяви. 

2. Поновити на навчання ЄРМАКОВА Євгена Андрійовича на ІІ курс денної форми 

навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

3. Поновити на навчання РАХІМОВА Сергія Ібрагімовича на ІІ курс заочної форми 

навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідно 

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

4. Поновити на навчання РУДЕНКА Романа Олександровича на ІІІ курс денної форми 

навчання спеціальності 6.050802 «Електронні пристрої та системи» відповідно до «Положення 

про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

5. Поновити на навчання ЖИГУЛЬСЬКОГО Артема Олександровича на ІІ курс заочної 

форми навчання спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


