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ПРОТОКОЛ №   31  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

31 липня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про допуск до участі у конкурсі вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого 

спеціаліста. 

Про допуск до участі у конкурсі вступників ОС «Магістр». 

Про поновлення студентів. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. Слухали: заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Марину А.С., яка 

доповіла про складання вступних випробувань вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР 

молодшого спеціаліста та запропонувала допустити до участі у конкурсі вступників, які склали 

вступні випробування та встановити статус «відмова» заявам вступників, що не з’явились на 

вступні випробування та не склали вступні випробування. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі у конкурсі вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

які склали вступні випробування та встановити статус «відмова» заявам вступників, що не 

з’явились на вступні випробування та не склали вступні випробування. 

 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який доповів, про 

результати складання вступного випробування з іноземної м про складання вступних 

випробувань вступників ОС «Магістр» та запропонував допустити до участі у конкурсі 

вступників, які склали вступні випробування та встановити статус «відмова» заявам вступників, 

що не з’явились на вступні випробування та не склали вступні випробування. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Допустити до участі у конкурсі вступників ОС «Магістр», які склали вступні випробування та 

встановити статус «відмова» заявам вступників, що не з’явились на вступні випробування та не 

склали вступні випробування. 

 

 

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

Мінаєва Іллі Ігоровича на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітній ступень 
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магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Мінаєв І.І. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 

01.09.2016 р. до 12.03.2018 р., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, форма навчання – денна, фінансування навчання за 

рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом №126 від 12.03.2018 р. за 

невиконання навчального плану. Академічної різниця при поновленні до Університету немає. 

З умовами поновлення Мінаєв І.І. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Мінаєва Іллю Ігоровича на ІІ курс спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за 

рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

Власова Микити Миколайовича на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування, 

освітній ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за рахунок коштів фізичних 

осіб з 01.09.2018 р. Власов М.М. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» з 01.09.2016 р. до 12.03.2018 р., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 133 

«Галузеве машинобудування», освітній ступень магістр, форма навчання – денна, фінансування 

навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом №126 від 

12.03.2018 р. за невиконання навчального плану. Академічної різниця при поновленні до 

Університету немає.  

З умовами поновлення Власов М.М. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Власова Микиту Миколайовича на ІІ курс спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за 

рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

Зубахіна Дмитра Юрійовича на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітній 

ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Зубахін Д.Ю. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 

01.09.2016 р. до 12.03.2018 р., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, форма навчання – денна, фінансування навчання за 

рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом №126 від 12.03.2018 р. за 

невиконання навчального плану. Академічної різниця при поновленні до Університету немає.  

З умовами поновлення Зубахін Д.Ю. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили: 

Поновити Зубахіна Дмитра Юрійовича на ІІ курс спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за 

рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

Чупріни Вадима Вадимовича на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітній 

ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Чупріна В.В. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 

01.09.2016 р. до 12.03.2018 р., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, форма навчання – денна, фінансування навчання за 

рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом №126 від 12.03.2018 р. за 

невиконання навчального плану. Академічної різниця при поновленні до Університету немає.  

З умовами поновлення Чупріна В.В. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Чупріну Вадима Вадимовича на ІІ курс спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», освітній ступень магістр, денної форми навчання в групу ТПМм-17 за 

рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

ВОЙТЕНКА Святослава Вікторовича на ІІ курс спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення, освітній ступень бакалавр, заочної форми навчання в групу ІПЗз-17 за рахунок 

коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Войтенко С.В. навчався у ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 2013-2015 рр., закінчив повних 2 семестри за напрямом підготовки 

6.050103 «Програмна інженерія», освітній ступень бакалавр, форма навчання – заочна, 

фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом 

№165-08 від 27.02.2015 р. за невиконання навчального плану. Академічної різниця при 

поновленні до Університету складає 10 кредитів та має бути ліквідована до 31.12.2018 р.  

З умовами поновлення Войтенко С.В. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Войтенка Святослава Вікторовича на ІІ курс спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення, освітній ступень бакалавр, заочної форми навчання в групу ІПЗз-17 за рахунок 

коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


