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ПРОТОКОЛ №   4  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

02 лютого 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 створення відбіркових комісій факультетів. 

Про поновлення студентів. 

 

 

1. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який 

повідомив про наявність службових записок від деканів факультетів щодо включення науково-

педагогічних працівників факультету до складу відбіркових комісій за освітніми ступенями 

«бакалавр» та «магістр» й запропонував затвердити ці комісії в поточному складі.  

Інших пропозицій не надходило. Марина А.С. запропонувала доручити відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Волкову В.С. підготувати Наказ про затвердження 

персонального складу відбіркових комісій факультетів за освітніми ступенями «бакалавр» та 

«магістр». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити відбіркові комісії факультетів за освітніми ступенями «бакалавр», 

«магістр» в поточному складі. 

2. Волкову В.С. підготувати наказ про затвердження персонального складу 

відбіркових комісій факультетів за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр». 

 

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

ЯЩЕНКА Владислава Едуардовича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

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

або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ЯЩЕНКА Владислава Едуардовича відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 

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

ХАРАМАНА Микиту Вячеславовича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

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

або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ХАРАМАНА Микиту Вячеславовича відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІІ курс денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна 

інженерія». 

 

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

ОМЕЛЬЧЕНКА Івана Андрійовича  відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

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

або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ОМЕЛЬЧЕНКА Івана Андрійовича відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». 

 

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

ОЛЬШЕВСЬКОГО Ярослава Миколайовича  відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ОЛЬШЕВСЬКОГО Ярослава Миколайовича відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІV курс денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна 

інженерія». 

 

6. Слухали: Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

ІСАЄВА Олексія Олексійовича  відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ» на V курс заочної форми навчання за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи». 
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Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ІСАЄВА Олексія Олексійовича відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та 

системи». 
 

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

КИСЛИЦИНА Олексія Євгенійовича  відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

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

або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити КИСЛИЦИНА Олексія Євгенійовича  відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІІ курс денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050201 «Системна 

інженерія». 

 

8. Слухали: Декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

ПШЕНИЧНОГО Владислава Олександровича  відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ПШЕНИЧНОГО Владислава Олександровича  відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на ІІІ курс денної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка 

та електротехнології». 

 

9. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення ПОГОРЕЛЬСЬКОГО Максима Володимировича  відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на V курс заочної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

Поновити ПОГОРЕЛЬСЬКОГО Максима Володимировича  відповідно до «Положення 

про поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на V курс заочної форми навчання 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

10. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення БОРОВЕНСЬКОЇ Марини Вікторівни  відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

 

 

Ухвалили:  

Поновити БОРОВЕНСЬКУ Марину Вікторівну  відповідно до «Положення про 

поновлення, переводи і відрахування студентів ДонНТУ» на V курс заочної форми навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

11. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення ТЕЛІГІНОЇ Ксенії Сергіївни  відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ» на ІІІ курс заочної форми навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ТЕЛІГІНУ Ксенію Сергіївну  відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

12. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення ШВЕЦЬ Анастасії Володимирівни  відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ШВЕЦЬ Анастасію Володимирівну відповідно до «Положення про поновлення, 

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

коштів фізичних або юридичних осіб за напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво». 
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13. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення КУХАРЕНКА Віталія Ігоровича  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 184 «Гірництво». 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити КУХАРЕНКА Віталія Ігоровича  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 184 «Гірництво». 
 

14. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про 

поновлення МАТЮХОВА Микити Сергійовича  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 184 «Гірництво». 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити МАТЮХОВА Микити Сергійовича  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 184 «Гірництво». 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Ляшок Я.О. 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


