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ПРОТОКОЛ №   34  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

03 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 за кошти фізичних та юридичних осіб 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 необхідність надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступникам, допущеним до участі в конкурсі вступникам ОС «Магістр» денної та заочної 

форм навчання, які не отримали рекомендацій на місця державного замовлення (згідно з 

додатком) за конкурсними пропозиціями: 

 

Освітня програма 
Кількість рекоменд. 
денна заочна 

071-Облік і аудит 0 9 

071-Оподаткування 1 3 

072-Фінанси і кредит 3 8 

072-Фінансово-економічна безпека 2 11 

072-Страхування та управління ризиками 0 2 

073-Бізнес-адміністрування 1 8 

073-Управління персоналом та економіка праці 6 11 

075-Маркетинг 7 6 

076-Економіка підприємства 6 12 

121-Інженерія програмного забезпечення 6 0 

121-Програмне забезпечення мультимедійних систем для ігрових додатків 3 0 

122-Комп’ютерні науки 4 5 

123-Комп’ютерна інженерія 0 3 

131-Мехатронні системи та комплекси в технології машинобудування 1 5 

133-Мехатронне обладнання гірничих виробництв 15 1 

133-Техніка переробки сировинних матеріалів 8 5 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0 3 

144-Теплоенергетика 1 1 

151-Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 4 0 

152-Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 0 11 

161-Хімічні технології та інженерія 2 4 

171-Електроніка 2 4 

172-Телекомунікації та радіотехніка 0 4 

184-Збагачення корисних копалин 1 2 

184-ОНП-Розробка родовищ та видобування корисних копалин 4 0 

184-Охорона праці в гірництві 36 27 

184-Розробка родовищ та видобування корисних копалин 14 15 

184-Управління гірничими підприємствами 15 8 
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184-Маркшейдерська справа 0 5 

184-Шахтне та підземне будівництво 0 3 

193-Геодезія та землеустрій 1 0 

263-Цивільна безпека 4 2 

Разом 147 178 

 

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

юридичних осіб вступникам (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 за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам (відповідно 

до списків) та оприлюднити їх на стендах приймальної комісії та офіційному сайті Університету. 

 

2. Слухали: декана факультету ФКНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення 

Швідіча Максима Олександровича на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 123 « 

Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання в групу КІз-16 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Швідіч М.О. навчався у ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» м. Покровськ, 2016-2017 рр., закінчив повних 2 семестри за 

спеціальністю / напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», форма навчання – 

денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований 

наказом № 197-08 від 30.06.2017 р. за невиконання навчального плану. Встановлена академічна 

різниця при поновленні до Університету складає 8 кредитів та має бути ліквідована до 

30.12.2018 р.  

З умовами поновлення Швідіча М.О. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Швідіча Максима Олександровича на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 123 « 

Комп’ютерна інженерія» заочної форми навчання в групу КІз-16 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 8 кредитів Швідічу М.О. ліквідувати до 

30.12.2018 р. 

 

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

Антона Сергійовича на ІІ курс спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» заочної 

форми навчання в групу ІПЗз-17 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. 

Щур А. С. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м. Донецьк, 2013-

2015 рр., закінчив повних 2 семестри за  напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 

форма навчання – заочна, фінансування навчання за рахунок коштів фізичної особи. Був 

відрахований наказом № 165-08 від 27.02.2015 р. за невиконання навчального плану. 

Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 12 кредитів та має бути 

ліквідована до 30.12.2018 р.  

З умовами поновлення Щур А. С ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»  11 
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«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Поновити Щура Антона Сергійовича на ІІ курс спеціальності 121«Інженерія програмного 

забезпечення» заочної форми навчання в групу   ІПЗз-17 за рахунок коштів фізичних або 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 12 кредитів Щуру  А. С  ліквідувати до 

30.12.2018 р. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


