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ПРОТОКОЛ №   30  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

03 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 рекомендацій для поновлення студентів за «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

Про допуск до участі в конкурсі слухачів магістратури державного управління  

 

 

1. Слухали: декана факультету МЕХТ Сурженка А.М. з клопотанням про поновлення 

ІЩЕНКА Івана Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є.В. про необхідність скасування заяв вступників ННІПО Федчишак Наталії 

Олександрівни з технічної помилки (Акт про скасування 13670 від 03.08.17). Всього одна заява. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Ганич О.А. з 

клопотанням про надання допуску до участі у конкурсі на зарахування до магістратури 

державного управління ІПО ДВНЗ «ДонНТУ» на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» згідно рішення Конкурсної комісії Національного агентства України з питань 

державної служби вступників, які: успішно склали вступні іспити і витримали конкурсний відбір 

на заочне відділення за спеціалізацією «Державна служба» за додатковим набором. Всього 

вісім осіб. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

1. Поновити ІЩЕНКА Івана Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

2. Скасувати заяву абітурієнта ННІПО у зв’язку з технічною помилкою. 

3. Надати допуск до участі у конкурсі на зарахування до магістратури державного 

управління ІПО ДВНЗ «ДонНТУ» на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» згідно 

рішення Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби 

вступників, які: успішно склали вступні іспити і витримали конкурсний відбір на заочне 

відділення за спеціалізацією «Державна служба» за додатковим набором. Всього вісім осіб. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


