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ПРОТОКОЛ №   37  

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 зарахування на місця державного замовлення ОС «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток). 

 

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

доповіла про виконання умов до зарахування вступниками ОС «Бакалавр» (до 18:00 06 серпня 

2018 р.) на основі повної загальної середньої освіти, які отримали рекомендацію до зарахування 

на місця державного замовлення та запропонувала зарахувати їх (відповідно до додатку) 

студентами 1 курсу за відповідними спеціальностями (освітніми програмами) та формами 

навчання: 

 

Спеціальність 
Кількість зарахованих 

Денна Заочна 

051-Економіка 4   

071-Облік і оподаткування 5   

072-Фінанси, банківська справа та страхування 5   

073-Менеджмент 4   

076-Економіка підприємства 4   

101-Екологія 3   

103-Геологія 10   

121-Інженерія програмного забезпечення 7   

122-Комп'ютерні науки 9   

123-Комп’ютерна інженерія 6   

125-Кібербезпека 9   

131-Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних 

виробництв 
4   

133-Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв 3   

133-Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів 1 5 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 11   

144-Теплоенергетика 2   

151-Системна інженерія 11   

161-Хімічні технології та інженерія 5   

171-Електроніка 5   

172-Телекомунікації та радіотехніка 8   

183-Технології захисту навколишнього середовища 4   

184-Гірництво 13   

193-Геодезія та землеустрій 8   

Разом 141 5 
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Марину А.С. доповіла також про не виконання умов до зарахування вступниками ОС 

«Бакалавр», які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення та 

необхідність встановлення заявам вступників «відхилено (бюджет)» з причини «не виконав 

вимоги до зарахування»: 
 

Конкурсна пропозиція ПІБ 

051 Економіка Абдуллаєва Сабіна Немат КИЗИ 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Наумова Марія Віталіївна  

101 Екологія Ковтунова Алла Сергіївна 

101 Екологія Стрельцов Ярослав Сергійович  

121 Інженерія програмного забезпечення Стегней Микита Євгенович 

122 Комп'ютерні науки Претько Дмитро Володимирович  

125 Кібербезпека Гайдук Геннадій Ігорович  

133 Галузеве машинобудування Лавренцов Тімур Володимирович  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології Рогач Олександр Миколайович 

183 Технології захисту навколишнього середовища Пучков Віталій Андрійович  

184 Гірництво Полянська Анна Романівна  

193 Геодезія та землеустрій Щусь Валерія Сергіївна  

193 Геодезія та землеустрій Ілюхін Антон Олександрович 
 

 

Волков С.В. зазначив про необхідність надання рекомендацій на місця за кошти фізичних та / або 

юридичних осіб заявам вступників ОС «Бакалавр» закритих конкурсних пропозицій денної 

форми, поданих з пріоритетами (відповідно до додатку) 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

1. Зарахувати студентами 1 курсу вступників ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої 

освіти, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення та виконали 

умови до зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами) та формами 

навчання (відповідно до додатку). 

2. Встановити заявам вступників «відхилено (бюджет)» з причини «не виконав вимоги до 

зарахування». Усього 13 заяв. 

3. Надати рекомендації на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб заявам вступників 

ОС «Бакалавр» закритих конкурсних пропозицій денної форми, поданих з пріоритетами 

(відповідно до додатку) 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


