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ПРОТОКОЛ №   28  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

01 серпня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення й за кошти 

фізичних та юридичних осіб ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста. 

Про закриття набору на окремі спеціальності ОС «Магістр». 

Про надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення й за кошти 

фізичних та юридичних осіб ОС «Магістр». 

Про надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення й за кошти 

фізичних та юридичних осіб ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти. 

 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

відповідно до доведеного обсягу державного замовлення ОС «Бакалавр» на основі диплому 

молодшого спеціаліста, поданих заяв абітурієнтів за пріоритетами й конкурсного балу 

абітурієнта за спеціальностями, можна надати рекомендації:  

на місця державного замовлення: 

- на перший курс денної форми зі скороченим терміном навчання 77 осіб; 

- на поповнення груп денної форми 8 осіб; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: 

- на перший курс денної форми зі скороченим терміном навчання 55 осіб; 

- на поповнення груп денної форми 39 осіб; 

- на перший курс заочної форми зі скороченим терміном навчання 101 особа; 

- на поповнення груп денної форми 22 особи; 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

за окремими спеціальностями ОС «Магістр» на денній та заочній формі навчання не було подано 

жодної заяви або вступники, що подали заяви, не з’явилися чи не склали вступні випробування.  

Бачурін Л.Л. запропонував відтермінувати рекомендацію абітурієнтам, які вступають на 

певні спеціальності до другої хвилі: 

 
 Код Спеціальність Спеціалізація Форма навчання 

1.  072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Страхування та управління ризиками Денна 

2.  051 Економіка Економіка бізнесу Заочна 

3.  051 Економіка Економіка довкілля та природних ресурсів Заочна 

4.  072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Страхування та управління ризиками Заочна 

5.  161 Хімічні технології та Хімічні технології та інженерія Заочна 
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інженерія 

6.  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Заочна 

7.  141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод 

Заочна 

8.  141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханічні системи геотехнічних 

виробництв 

Заочна 

9.  144 Теплоенергетика Теплоенергетика Заочна 

10.  172 Телекомунікації та 

радіотехніка  

Телекомунікації та радіотехніка  Заочна 

11.  193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Заочна 

 

Закрити набір на окремі спеціальності та спеціалізації у зв’язку з відсутністю заяв за 

денною та заочною формою: 

 
 Код Спеціальність Спеціалізація Форма навчання 

1.  031 Релігієзнавство Релігієзнавство Денна 

2.  051 Економіка Міжнародна економіка Денна 

3.  051 Економіка Економіка довкілля та природних ресурсів Денна 

4.  051 Економіка Економіка бізнесу Денна 

5.  073 Менеджмент Логістика Денна 

6.  073 Менеджмент Менеджмент туристичної діяльності Денна 

7.  132 Матеріалознавство Матеріалознавство Денна 

8.  152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Денна 

9.  281 Публічне управління та 

адміністрування 

Адміністративний менеджмент Денна 

10.  051 Економіка Міжнародна економіка Заочна 

11.  073 Менеджмент Логістика Заочна 

12.  073 Менеджмент Менеджмент туристичної діяльності Заочна 

13.  073 Менеджмент Бізнес-адміністрування Заочна 

14.  101 Екологія Екологія Заочна 

15.  123 Комп’ютерна інженерія Проектування мікросистем Заочна 

16.  133 Галузеве машинобудування Техніка переробки сировинних матеріалів Заочна 

17.  133 Галузеве машинобудування Мехатронне обладнання гірничих 

виробництв 

Заочна 

18.  152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Заочна 

19.  184 Гірництво Шахтне та підземне будівництво Заочна 

20.  281 Публічне управління та 

адміністрування 

Адміністративний менеджмент Заочна 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

відповідно до доведеного обсягу державного замовлення ОС «Магістр», поданих заяв 

абітурієнтів за пріоритетами й конкурсного балу абітурієнта за спеціальностями, можна надати 

рекомендації:  

на місця державного замовлення: 

- на перший курс денної форми 156 осіб; 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб: 
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- на перший курс денної форми навчання 234 осіб; 

- на перший курс заочної форми навчання 190 осіб. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

4. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

відповідно до Листів МОН № 1/9-421 від 01.08.2017 р. та № 1/9-422 від 01.08.2017 р., списки 

рекомендованих до зарахування будуть доведені МОН до приймальних комісій ВНЗ з 16.00 до 

18.00. 

Факт отримання списків рекомендованих на місця державного замовлення зафіксовано 

Приймальною комісією о 18:35: 

 Галузь  Спеціальність 
Рекомендовано, 

осіб 

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 2 

05 
Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка 5 

054 Соціологія 2 

07 
Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 5 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
8 

073 Менеджмент 6 

075 Маркетинг  2 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
8 

10 Природничі науки 
101 Екологія 8 

103 Науки про Землю 4 

12 Інформаційні технології 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 
8 

122 Комп’ютерні науки 12 

123 Комп’ютерна інженерія  7 

125 Кібербезпека 10 

13 Механічна інженерія 

131 Прикладна механіка 10 

132 Матеріалознавство 10 

133 Галузеве машинобудування 18 

14 Електрична інженерія 
141 

Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 
18 

144 Теплоенергетика 0 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 

151 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
13 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 
3 

16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія 13 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 11 

172 Телекомунікації та радіотехніка 6 

18 Виробництво та технології 
183 

Технології захисту навколишнього 

середовища 
6 

184 Гірництво 22 

19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 10 

28 
Публічне управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
2 

Всього 229 
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Бачурін Л.Л запропонував доручити Тарасюк В.П. оприлюднити списки рекомендованих 

на місця державного замовлення на стендах та дошках Приймальної комісії, доручити директору 

ЦІКТ Ченікаловій Н.О. оприлюднити списки рекомендованих до зарахування на місця 

державного замовлення на офіційному сайті університету. 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Рекомендувати на місця державного замовлення ОС «Бакалавр» на основі диплому 

молодшого спеціаліста на денну форму 85 осіб; за кошти фізичних та юридичних осіб на денну 

форму 94 особи, на заочну форму 123 особи. 

2. Відтермінувати рекомендації абітурієнтам, які подавали заяви на певні спеціальності до 

другої хвилі. Всього 11 спеціалізацій. 

3. Закрити набір за окремими спеціалізаціями ОС «Магістр» денної та заочної форми. Всього 

20 спеціалізацій. 

4. Рекомендувати на місця державного замовлення ОС «Магістр» на денну форму 156 осіб; 

за кошти фізичних та юридичних осіб на денну форму 234 особи, на заочну форму 190 осіб. 

5. Зафіксувати факт отримання рекомендацій на місця державного замовлення для 

229 абітурієнтів, що вступають на ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти. 

6. Доручити Тарасюк В.П. оприлюднити списки рекомендованих на місця державного 

замовлення на стендах та дошках Приймальної комісії, доручити директору ЦІКТ 

Ченікаловій Н.О. оприлюднити списки рекомендованих до зарахування на місця державного 

замовлення на офіційному сайті університету. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


