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ПРОТОКОЛ №   32  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

05 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 корегування рекомендацій на місця державного замовлення ОС «Магістр». 

Про корегування ліцензійного обсягу ОС «бакалавр». 

Різне. 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка зазначила про 

необхідність відмовити в рекомендації до зарахування на місця державного замовлення 

абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування – не надали до Приймальної комісії 

ДВНЗ «ДонНТУ» оригінали диплому бакалавра та додатку до нього: 

 
№ Код та назва спеціальності ПІБ абітурієнта 

1.  
072 

Фінанси, банківська справа та страхування. 

Фінансово-економічна безпека 

Резнік Олена Валеріївна 

2.  
076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Економіка підприємства 

Євтюшина Анна Євгенівна 

3.  
133 

Галузеве машинобудування. Техніка переробки 

сировинних матеріалів 

Джміль Анатолій Васильович 

4.  
184 

Гірництво. Розробка родовищ та видобування 

корисних копалин 

Калашник Сергій Олександрович 

5.  Ільницький Євгеній Валерійович 

 

У зв’язку з утвореними вакансіями на цих спеціальностях, рекомендувати до зарахування 

на місця державного замовлення наступних абітурієнтів, відповідно до їх конкурсного балу: 

 
№ Код та назва спеціальності ПІБ абітурієнта 

1.  
072 

Фінанси, банківська справа та страхування. 

Фінансово-економічна безпека 

Красюкова Оксана Андріївна 

2.  
076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Економіка підприємства 

Говорова Тетяна Сергіївна 

3.  
133 

Галузеве машинобудування. Техніка переробки 

сировинних матеріалів 

Пятикоп Олександр Анатолійович 

4.  
184 

Гірництво. Розробка родовищ та видобування 

корисних копалин 

Шкурат Сергій Анатолійович 

5.  Кисельов Микита Сергійович 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

необхідність перерозподілення ліцензійного обсягу за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання для надання 

рекомендації на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтам, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти наступним чином: 
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зменшити ліцензійні обсяги при прийомі на перший курс прискореної форми навчання 

(2 роки 10 міс) на основі диплома молодшого спеціаліста на 10 місць; 

збільшити ліцензійні обсяги при прийомі на перший курс з нормативним терміном 

навчання на основі повної середньої загальної освіти на 10 місць. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: заступника голови Приймальної комісії Бачуріна Л.Л., який зазначив, що на Лист 

університету (вих. ДонНТУ 1-2/991 від 03.08.2017), а також телефонні дзвінки на гарячу лінію 

МОН не було надано відповіді щодо абітурієнта Бойко Олександри Георгіївни. Зважаючи, що 

абітурієнт Бойко О.Г. є останньою в списку рекомендованих до зарахування на бюджет й має 

найнижчій конкурсний бал, Бачурін Л.Л. запропонував зарахувати Бойко О.Г. на надане їй місце 

адресного розміщення державного замовлення. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Відмовити в рекомендації до зарахування на місця державного замовлення абітурієнтам, 

які не виконали умови до зарахування. Всього п'ять абітурієнтів. Надати рекомендації до 

зарахування на місця державного замовлення абітурієнтам, відповідно до їх конкурсного балу. 

Всього п'ять абітурієнтів. 

2. Перерозподілити ліцензійний обсяг за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування ОС «Бакалавр». 

3. Зарахувати абітурієнта Бойко Олександру Георгіївну на перший курс спеціальності 

161 Хімічні технології та інженерія на денну форму навчання за рахунок державного бюджету. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


