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ПРОТОКОЛ №   42  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

28 серпня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Сурженко А.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про допуск до складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнтів 

ОС «Магістр». 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів ОЦ «Донбас-Україна». 

Про допуск до складання вступного фахового випробування абітурієнтів ОС «Магістр». 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

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

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Сурженка А.М., який 

запропонував надати допуск до складання вступного випробування з іноземної мови 

абітурієнтам, які вступають на ОС «Магістр» за спорідненою спеціальністю та успішно склали 

додаткове вступне випробування за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. 

Всього 56 абітурієнта. Перезарахувати результати вступного випробування з іноземної мови 

абітурієнтам, які складали вступні випробування 25.07-30.07.2017 – всього 20 абітурієнтів.  

Не надавати допуск абітурієнтам, які не з’явилися або не склали додаткове вступне 

випробування при вступі за неспорідненою спеціальністю – всього 5 осіб. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: керівника Освітнього центру «Донбас-Україна» Марину А.С., яка запропонувала 

відмовити в допуску до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають через 

освітній центр «Донбас-Україна» та не з’явилися на вступне випробування 28.09.2017. Всього 

чотири особи. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Сурженка А.М., який 

запропонував надати допуск до складання фахового вступного випробування абітурієнтам, які 

успішно склали вступне випробування з іноземної мови. Всього 56 абітурієнтів. Перезарахувати 

результати фахового вступного випробування абітурієнтам, які складали вступні випробування 

25.07-30.07.2017 – всього 20 абітурієнтів. Не надавати допуск абітурієнтам, які не з’явилися або 

не склали вступне випробування з іноземної мови – всього 4 особи. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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4. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є.В. про необхідність скасування заяви вступника ОС «Бакалавр» з технічної помилки 

(Акт про скасування 13875 від 28.08.17). Всього одна заява. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

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

БОЧЕНКА Дениса Олексійовича на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

ЯНОЩУКА Андрія Анатолійовича на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

1. Надати допуск до складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнтам, які 

вступають на ОС «Магістр» за спорідненою спеціальністю та успішно склали додаткове вступне 

випробування за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. Всього 56 абітурієнта. 

Перезарахувати результати вступного випробування з іноземної мови абітурієнтам, які складали 

вступні випробування 25.07-30.07.2017 – всього 20 абітурієнтів.  

Не надавати допуск абітурієнтам, які не з’явилися або не склали додаткове вступне 

випробування при вступі за неспорідненою спеціальністю – всього 5 осіб. 

2. Відмовити в допуску до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають 

через освітній центр «Донбас-Україна» та не з’явилися на вступне випробування 28.09.2017. 

Всього чотири особи. 

3. Надати допуск до складання фахового вступного випробування абітурієнтам, які успішно 

склали вступне випробування з іноземної мови. Всього 56 абітурієнтів. Перезарахувати 

результати фахового вступного випробування абітурієнтам, які складали вступні випробування 

25.07-30.07.2017 – всього 20 абітурієнтів. Не надавати допуск абітурієнтам, які не з’явилися або 

не склали вступне випробування з іноземної мови – всього 4 особи. 

4. Скасувати заяву абітурієнта з технічної помилки. 

5. Поновити БОЧЕНКА Дениса Олексійовича на ІІІ курс денної форми навчання 

спеціальності 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» відповідно до «Положення 

про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ».  

6. Поновити ЯНОЩУКА Андрія Анатолійовича на ІІІ курс денної форми навчання 

спеціальності 6.051002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» відповідно до «Положення 

про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

 

Голова Приймальної комісії       Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


