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ПРОТОКОЛ №   37  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

10 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» при вступі на основі диплому молодшого 

спеціаліста. 

Про зарахування абітурієнтів ОС «Бакалавр» при вступі на основі повної загальної 

середньої освіти. 

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» які вступають на основі диплому 

молодшого спеціаліста, яким була надана рекомендація на зарахування на місця державного 

замовлення та за кошти фізичних та юридичних осіб й виконали умови до зарахування – надали 

до Приймальної комісії оригінали диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього можуть 

бути включені до наказу до зарахування. 

Марина А.С. запропонувала зарахувати на навчання абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі 

диплому молодшого спеціаліста: 

денна форма на місця державного замовлення на поповнення груп – 7 осіб; 

денна форма на місця державного замовлення на перший курс – 75 осіб; 

денна форма на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на поповнення – 3 особи; 

денна форма на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс – 14 осіб; 

заочна форма на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на поповнення – 16 осіб; 

заочна форма на місця за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс – 67 осіб. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

абітурієнти денної форми навчання ОС «Бакалавр», яким була надана рекомендація на 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб та виконали умови до зарахування – 

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

бути включені до наказу до зарахування. 

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

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, які виконали умови до зарахування:  

денної форми 59 осіб.  
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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3. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

ФРОЛОВОЇ Марії Олександрівни на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

6.020301 «Філософія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

4. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

ДАНІЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про поновлення, переводи 

і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

5. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

ЛЕПЕТЧЕНКА Ярослава Віталійовича на ІІ курс денної форми навчання спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про поновлення, переводи 

і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

6. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

СИНЯВСЬКОГО Романа Растиславовича на ІІ курс денної форми навчання спеціальності 

033 «Філософія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування студентів 

ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

7. Слухали: декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення  

КІРБАБИ Андрія Володимировича на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

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

і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

ВНУКОВА Юрія Юрійовича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» 

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

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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9. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

БИЦЬКА Артема Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про поновлення, переводи 

і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

10. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

ЛІСНОГО Вадима Сергійовича на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

6.050101 «Комп’ютерні науки» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Зарахувати на навчання абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого 

спеціаліста, які виконали умови до зарахування. Всього 182 особи. 

2. Зарахувати на навчання на перший курс на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, які виконали умови до 

зарахування. Всього 59 осіб. 

3. Поновити ФРОЛОВУ Марію Олександрівну на ІІІ курс денної форми навчання 

спеціальності 6.020301 «Філософія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ». 

4. Поновити ДАНІЛЬЧЕНКА Сергія Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

5. Поновити ЛЕПЕТЧЕНКА Ярослава Віталійовича на ІІ курс денної форми навчання 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

6. Поновити СИНЯВСЬКОГО Романа Растиславовича на ІІ курс денної форми навчання 

спеціальності 033 «Філософія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ». 

7. Поновити КІРБАБУ Андрія Володимировича на ІІІ курс денної форми навчання 

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

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

8. Поновити ВНУКОВА Юрія Юрійовича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

101 «Екологія» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування студентів 

ДонНТУ». 

9. Поновити БИЦЬКА Артема Олександровича на ІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

10. Поновити ЛІСНОГО Вадима Сергійовича на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 6.050101 «Комп’ютерні науки» відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


