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ПРОТОКОЛ №   33  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

02 серпня 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 надання рекомендацій на місця державного замовлення ОС «Магістр». 

Про надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та юридичних осіб ОС «Бакалавр» 

на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції денної форми 

навчання. 

Про надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та юридичних осіб ОС «Бакалавр» 

на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

Про поновлення студентів. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток). 
 

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

доповіла про необхідність надання рекомендацій на місця державного замовлення допущеним до 

участі в конкурсі вступникам ОС «Магістр» денної форми навчання відповідно до конкурсних 

балів та пріоритетності заяв. Волков С.В. запропонував оприлюднити списки рекомендованих на 

стендах приймальної комісії та офіційному сайті Університету. 

Освітня програма Кількість рекоменд. 

071-Оподаткування 3 

072-Фінансово-економічна безпека 19 

073-Бізнес-адміністрування 4 

073-Управління персоналом та економіка праці 4 

075-Маркетинг 3 

076-Економіка підприємства 8 

121-Інженерія програмного забезпечення 3 

121-Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків 2 

122-Комп'ютерні науки 5 

123-Комп’ютерна інженерія 5 

131-Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 4 

133-Мехатронне обладнання гірничих виробництв 10 

133-Техніка переробки сировинних матеріалів 10 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 9 

144-Теплоенергетика 5 

151-Комп'ютеризовані системи управління та автоматика 4 

161-Хімічні технології та інженерія 3 

171-Електроніка 5 

172-Телекомунікації та радіотехніка 3 

184-Збагачення корисних копалин 2 

184-Маркшейдерська справа 5 

184-Охорона праці в гірництві 15 

184-Розробка родовищ та видобування корисних копалин 16 

184-Управління гірничими підприємствами 2 

184-Шахтне та підземне будівництво 2 

Разом 151 



 2 

Волков С.В. запропонував надати рекомендації на місця державного замовлення відповідно 

до списків рекомендованих та оприлюднити їх на стендах приймальної комісії та офіційному 

сайті Університету 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Надати рекомендації на місця державного замовлення відповідно до списків та оприлюднити їх 

на стендах приймальної комісії та офіційному сайті Університету. 

 

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

доповіла про необхідність надання рекомендацій до зарахування на місця за кошти фізичних та / 

або юридичних осіб вступникам ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти які 

допущені до участі у конкурсі на небюджетні конкурсні пропозиції денної форми навчання: 

Спеціальність 
Кількість рекомендацій 

Денна 

033-Філософія 6 

051-Інформаційні технології в економіці та менеджменті 13 

051-Міжнародна економіка 13 

071-Оподаткування 20 

075-Маркетинг 4 

101-Сільськогосподарська екологія 18 

123-Мобільні та вбудовані системи 6 

131-Роботомеханічні системи та комплекси 10 

132- Матеріалознавство 5 

133-Обладнання сервісних підприємств 11 

151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 6 

161-Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів 7 

263-Цивільна безпека 9 

281-Адміністративний менеджмент 9 

Разом 137 

 

Волков С.В. запропонував надати рекомендації на місця за кошти фізичних та / або 

юридичних осіб вступникам ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на 

небюджетні конкурсні пропозиції денної форми навчання та оприлюднити їх на стендах 

приймальної комісії та офіційному сайті Університету 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Надати рекомендації на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб вступникам ОС 

«Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції 

денної форми навчання та оприлюднити їх на стендах приймальної комісії та офіційному сайті 

Університету. 

 

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

необхідність надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступникам 

ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста відповідно до рейтингових списків 

(додаток): 
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Спеціальність 
К-ть рекомендацій 

Денна Заочна 

1 Курс 

033-Філософія 1  

051-Економіка  5 

071-Облік і оподаткування 5 25 

072-Фінанси, банківська справа та страхування 5 8 

075-Маркетинг  6 

076-Економіка підприємства  5 

101-Екологія  1 

103-Геологія 3 2 

121-Інженерія програмного забезпечення 1 1 

122-Комп'ютерні науки 1  

123-Комп’ютерна інженерія 1  

125-Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 2  

131-Прикладна механіка 5 4 

133-Галузеве машинобудування 3 4 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8 8 

144-Теплоенергетика  6 

151-Системна інженерія 4 4 

161-Хімічні технології та інженерія 1 19 

171-Електроніка 2 4 

172-Телекомунікації та радіотехніка 1  

184-Гірництво 9 34 

193-Геодезія та землеустрій 2  

281-Адміністративний менеджмент  6 

3 Курс 

071-Облік і оподаткування 2  

072-Фінанси, банківська справа та страхування 2  

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1  

184-Гірництво 3  

 

Лактіонов І.С. запропонував надати рекомендації на місця за кошти фізичних та / або юридичних 

осіб вступникам ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста на небюджетні конкурсні 

пропозиції денної та заочної форми навчання та оприлюднити їх на стендах приймальної комісії 

та офіційному сайті Університету 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Надати рекомендації на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб вступникам ОС 

«Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста на небюджетні конкурсні пропозиції денної та 

заочної форми навчання та оприлюднити їх на стендах приймальної комісії та офіційному сайті 

Університету 

 

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

Кравець Ганни Геннадіївни на ІІІ курс спеціальності 101 «Екологія», освітній ступень бакалавр, 

денної форми навчання в групу ЕКО-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Кравець 

Г.Г. навчалася у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 01.09.2011 р. до 
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20.02.2015 р., закінчила повних 6 семестрів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітній ступень бакалавр, 

форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Була 

відрахована наказом №115-08 від 20.02.2015 р. за невиконання навчального плану. Встановлена 

академічна різниця при поновленні до Університету складає 6 кредитів та має бути ліквідована 

до 30.12.2018 р. 

З умовами поновлення Кравець Г.Г. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Кравець Ганну Геннадіївну на ІІІ курс спеціальності 101 «Екологія», освітній ступень 

бакалавр, денної форми навчання в групу ЕКО-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

Джембрій Юлії Андріївни на ІІІ курс спеціальності 101 «Екологія», освітній ступень бакалавр, 

денної форми навчання в групу ЕКО-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

Джембрій Ю.А. навчалася у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 

01.09.2011 р. до 20.02.2015 р., закінчила повних 6 семестрів за напрямом підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітній 

ступень бакалавр, форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів 

державного бюджету. Була відрахована наказом №115-08 від 20.02.2015 р. за невиконання 

навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 6 

кредитів та має бути ліквідована до 30.12.2018 р. 

З умовами поновлення Джембрій Ю.А. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Джембрій Юлію Андріївну на ІІІ курс спеціальності 101 «Екологія», освітній ступень 

бакалавр, денної форми навчання в групу ЕКО-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


