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ПРОТОКОЛ №   3  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

29 січня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 13 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про затвердження відбіркових та фахових комісій ННІПО. 

Про затвердження програм вступних випробувань СО «Магістр» зі спеціальності           

281 «Публічне управління та адміністрування» за програмою «Держслужба». 

Про поновлення студентів. 

 

 

1. Слухали: Директора ННІПО Ганич О.А., яка повідомила про необхідність 

затвердження складу відбіркової комісії ННІПО, яка здійснюватиме прийом документів 

здобувачів СО «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за 

програмою «Держслужба» з 01.04.2018 р. (склад додається) та фахової комісій, яка готуватиме 

екзаменаційні матеріали. 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Затвердити склад відбіркової та фахової комісій ННІПО. 

 

2. Слухали: Директора ННІПО Ганич О.А., яка зазначила про необхідність 

затвердження програм вступних випробувань СО «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за програмою «Держслужба», які розроблені фаховою 

екзаменаційною комісією. Програми відповідають особливостям прийому на навчання за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за програмою «Держслужба». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Затвердити програми вступних випробувань СО «Магістр» зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» за програмою «Держслужба». 

 

3. Слухали: Декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

БОЙКА Вадима Володимировича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс денної форми навчання за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб на спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». 
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Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити БОЙКА Вадима Володимировича відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс денної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб на спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

 

4. Слухали: Декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про 

поновлення ЧЕРКАСЬКОЇ Яни Володимирівни відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс заочної форми навчання за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб на спеціальність 051 «Економіка». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ЧЕРКАСЬКУ Яну Володимирівну відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс заочної форми навчання за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб на спеціальність 051 «Економіка». 

 

5. Слухали: Декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про 

поновлення ДОЦЕНКА Тимура Євгеновича відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс денної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ДОЦЕНКА Тимура Євгеновича відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс денної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 8.03050401 «Економіка підприємства». 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Ляшок Я.О. 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


