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ПРОТОКОЛ №   46  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

01 вересня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 10 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Сурженко А.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

Про переведення на місця державного замовлення. 

 

 

1. Слухали: декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про переведення на 

звільнене місце державного замовлення спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» ОС «Магістр» денної форми навчання відповідно до розділу ХІІ Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році БЕРШАДСЬКОГО Владислава 

Ігоровича, якого зараховано на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Волков С.В. 

запропонував змінити Бершадському В.І. джерело фінансування з 01.09.2017 р. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про переведення 

РАЙЧЕНКА Іллі Олеговича на спеціальність 171 «Електроніка» ОС «Бакалавр» на базі диплома 

молодшого спеціаліста денної форми навчання з 01.09.2017 р. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про переведення на 

звільнене місце державного замовлення спеціальності 171 «Електроніка» ОС «Бакалавр» на базі 

диплома молодшого спеціаліста денної форми навчання відповідно до розділу ХІІ Умов прийому 

на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році РАЙЧЕНКА Іллі Олеговича 

якого зараховано на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. Волков С.В. запропонував 

змінити Гойченку І.О. джерело фінансування з 01.09.2017 р. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Перевести БЕРШАДСЬКОГО Владислава Ігоровича на звільнене місце державного 

замовлення спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» ОС «Магістр» денної 

форми навчання з 01.09.2017 р. 

2. Перевести РАЙЧЕНКА Іллю Олеговича на спеціальність 171 «Електроніка» 

ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста денної форми навчання з 01.09.2017 р. 
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3. Перевести РАЙЧЕНКА Іллю Олеговича на звільнене місце державного замовлення 

спеціальності 171 «Електроніка» ОС «Бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста денної 

форми навчання з 01.09.2017 р. 

 

 

Голова Приймальної комісії       Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


