
 1 

ПРОТОКОЛ №   43  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

29 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 участі в конкурсі абітурієнтів ОС «Бакалавр» на базі диплому молодшого 

спеціаліста. 

Про надання рекомендацій абітурієнтам ОС «Бакалавр», які вступають для здобуття 

другої вищої освіти. 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

 

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

що 28 серпня 2017 року чотири абітурієнта, яких було включено в накази до зарахування, 

звернулися з проханням виключити їх з відповідних наказів про зарахування та забрали 

оригінали своїх документів про отриманий попередній рівень освіти: 

 

ОКР Код і назва спеціальності ПІБ 
Форма 

навчання 

№ Наказу 

про 

зарахування 

Бакалавр 281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Михалко Людмила 

Олександрівна 

Денна / 

контракт 

308-08 від 

10.08.2017 

Бакалавр 071 Облік і оподаткування 
Нікульчева Анна 

Олександрівна 

Денна / 

контракт 

306-08 від 

10.08.2017 

Бакалавр 071 Облік і оподаткування Дріго Сергій Сергвйович 
Денна / 

контракт 

306-08 від 

10.08.2017 

Бакалавр 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Маценко Дмитро 

Вікторович 

Заочна / 

контракт 

340-08 від 

23.08.2017 

 

Сурженко А.М. запропонував допустити до участі в конкурсі абітурієнтів ОС «Бакалавр» 

на базі диплома молодшого спеціаліста заочної форми навчання, які успішно склали вступні 

випробування. Волков С.В. запропонував надати цим абітурієнтам рекомендації до зарахування 

на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Всього 37 абітурієнтів.  
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Сурженка А.М., який доповів, що 

до Приймальної комісії звернулося п'ять абітурієнтів, які виявили бажання здобувати освіту за 

ОС «Бакалавр» на основі отриманого рівня бакалавра. При розрахунку аккадемрізниці даних 

абітурієнтів за обраними спеціальностями можна зарахувати на ІІ курс. Макрина А. С. 

запропонувала надати рекомендацію до зарахування на денну та заочну форму абітурієнтам, які 

подали заяви для здобуття вищої освіти на базі диплома бакалавра. Всього одна особа на денну 

форму та чотири особи на заочну форму. 
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Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. 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 13877 від 29.08.17). Всього одна заява. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

1. Допустити до участі в конкурсі та надати рекомендації до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб абітурієнтам ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста 

заочної форми навчання, які успішно склали вступні випробування. Всього 37 абітурієнтів. 

2. Надати рекомендацію до зарахування на денну та заочну форму абітурієнтам, які подали 

заяви для здобуття вищої освіти на базі диплома бакалавра. Всього одна особа на денну форму та 

чотири особи на заочну форму. 

3. Скасувати заяву абітурієнта з технічної помилки. 

 

 

Голова Приймальної комісії       Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


