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ПРОТОКОЛ №   36  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

07 серпня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про поновлення студентів. 

 

1. Слухали: декана факультету ФКНТ Ковальов С.О. з клопотанням про поновлення Плітки 

Євгена Васильовича на ІІ курс спеціальності / напряму підготовки 121 «Інженерія програмного 

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

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Плітка Є.В. навчався у ДВНЗ «Дніпропетровський національний 

університет залізничого транспорту Імені академіка В. Лазаряна» м. Дніпропетровськ, 2014-2015 

рр., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю / напрямом підготовки «Програмне 

забезпечення систем», форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб. Був відрахований наказом № 543ст від 09.07.2015 р. за академічну 

неуспішність і пропуски занять без поважних причин. Встановлена академічна різниця при 

поновленні до Університету складає 15 кредитів та має бути ліквідована до 30.12.2018 р. 

З умовами поновлення Плітка Є.В. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Плітку Євгена Васильовича на ІІ курс спеціальності / напряму підготовки 121 

«Інженерія програмного забезпечення» заочної форми навчання в групу ІПЗз-17 за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 15 кредитів Плітці Є.В. 

ліквідувати до 30.12.2018 р. 

 

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

Калашникова Олександра Володимировича на ІІ курс спеціальності / напряму підготовки 033 

Філософія денної форми навчання в групу ФІЛ-17 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 

з 01.09.2018 р. Калашников О.В. навчався у «Донецький інститут соціальної освіти» м. Донецьк, 

1992-1995 рр., закінчив повних 4 семестри за спеціальністю / напрямом підготовки  

«Релігієзнавство», форма навчання – заочна, фінансування навчання за рахунок коштів фізичних 

або юридичних осіб. Був відрахований наказом № 108/с від 31.03.1995 р. за академічну 

неуспішність. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 24 

кредитів та має бути ліквідована до 30.102.2018 р.  

З умовами поновлення Калашников О.В. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

Поновити Калашникова Олександра Володимировича на ІІ курс спеціальності / напряму 

підготовки 033 «Філософія» денної форми навчання в групу ФІЛ-17 за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 24 кредитів Калашников О.В. 

ліквідувати до 30.12.2018 р. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


