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ПРОТОКОЛ №   34  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

07 серпня 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 зарахування абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

денної та заочної форми навчання за кошти державного бюджету. 

Про надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтам ОС «Бакалавр» » на основі повної загальної середньої освіти денної форми 

навчання. 

Про зарахування абітурієнтів ОС «Магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб. 

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

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

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

абітурієнти денної та заочної форми навчання ОС «Бакалавр», яким була надана рекомендація й 

адресне розміщення місць державного замовлення та виконали умови до зарахування – надали до 

Приймальної комісії оригінали атестату, додатку до нього та сертифікати ЗНО можуть бути 

включені до наказу до зарахування. Абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування, 

необхідно встановити статус «Відмова». 

Марина А.С. запропонувала зарахувати на навчання на перший курс абітурієнтів 

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, яким було адресно розподілено місця 

державного замовлення й які виконали умови до зарахування: денної форми 194 особи; заочної 

форми 12 осіб. Абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування встановити статус «Відмова» 

– всього 24 особи. Місця, на які було надано рекомендацію й не було виконано умови до 

зарахування вважати вакантними місцями державного замовлення – всього 24 місця. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

надати рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнтам 

ОС «Бакалавр», які подали заяви до університету й не були рекомендовані на місця за кошти 

державного бюджету. Всього 746 заяв. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

абітурієнти ОС «Магістр» денної та заочної форми навчання, які рекомендовані до зарахування 

за кошти фізичних та юридичних осіб виконали умови до зарахування – надали до Приймальної 
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комісії оригінали диплому бакалавра та додатка до нього й можуть бути включені до наказу про 

зарахування. 

Волков С.В. запропонував зарахувати на навчання на перший курс денної форми 

ОС «Магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб 30 абітурієнтів; на перший курс заочної 

форми ОС «Магістр» за кошти фізичних та юридичних осіб 60 абітурієнтів. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

УСЕНКО Надії Олександрівни на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

6.051301 «Хімічна технологія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Зарахувати на навчання на перший курс абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти, яким було адресно розподілено місця державного замовлення й які 

виконали умови до зарахування: денної форми 194 особи; заочної форми 12 осіб. Абітурієнтам, 

які не виконали умови до зарахування встановити статус «Відмова» – всього 24 особи. 

2. Надати рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтам ОС «Бакалавр», які подали заяви до університету й не були рекомендовані на місця 

за кошти державного бюджету. Всього 746 заяв. 

3. Зарахувати на навчання на перший курс денної форми ОС «Магістр» за кошти фізичних та 

юридичних осіб 30 абітурієнтів; на перший курс заочної форми ОС «Магістр» за кошти фізичних 

та юридичних осіб 60 абітурієнтів. 

4. Поновити УСЕНКО Надію Олександрівну на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 6.051301 «Хімічна технологія» відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


