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ПРОТОКОЛ №   40  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

10 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 вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста. 

Про поновлення на навчання. 

Про роботу відбіркової комісії Індустріального інституту (додаток) 

 

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

про виконання вступниками ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста за рахунок 

коштів державного бюджету (денна форма) та за рахунок коштів фізичних та / або юридичних 

осіб (заочна форма) вимог до зарахування та запропонував зарахувати їх студентами 1 курсу 

(відповідно до додатку): 
 

Назва конкурсної пропозиції Денна Заочна 

051-Економіка  4 

071-Облік і оподаткування 3 15 

072-Фінанси, банківська справа та страхування 5 4 

075-Маркетинг  5 

103-Геологія 4  

121-Інженерія програмного забезпечення  1 

123-Комп’ютерна інженерія 1  

125-Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 1  

131-Прикладна механіка 5 4 

133-Галузеве машинобудування 4 4 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2 5 

144-Теплоенергетика 5 3 

151-Системна інженерія 2  

161-Хімічні технології та інженерія 5 13 

171-Електроніка 5  

172-Телекомунікації та радіотехніка 3  

184-Гірництво 40 15 

193-Геодезія та землеустрій 3  

281-Адміністративний менеджмент  3 

Разом 88 76 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Зарахувати студентами 1 курсу вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста 

за рахунок коштів державного бюджету (денна форма) та за рахунок коштів фізичних та / або 

юридичних осіб (заочна форма) які виконали вимоги до зарахування. 

 

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

Коника Олександра Миколайовича на ІІ курс спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія», освітній ступень бакалавр, заочної форми навчання в групу ХТз-17 за рахунок коштів 
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фізичних осіб з 01.09.2018 р. Коник О.М. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» з 01.09.2008 р. до 19.07.2010 р., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 

«Хімічна технологія високомолекулярних сполук», освітній ступень бакалавр, форма навчання – 

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

наказом №887-09 від 19.07.2010 р. за невиконання вимог навчального плану. Встановлена 

академічна різниця при поновленні до Університету складає 14 кредитів та має бути ліквідована 

до 30.12.2018 р. 

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

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Коника Олександра Миколайовича на ІІ курс спеціальності 161 «Хімічні технології та 

інженерія», освітній ступень бакалавр, заочної форми навчання в групу ХТз-17 за рахунок коштів 

фізичних осіб з 01.09.2018 р. 

 

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

Солошенка Михайла Артемовича на ІІІ курс спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітній 

ступень бакалавр, денної форми навчання в групу ПРМ-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Солошенко М.А. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» з 01.09.2013 р. до 06.02.2017 р., закінчив повних 6 семестрів за напрямом 

підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», освітній ступень бакалавр, форма навчання – денна, 

фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом №38-

06 від 06.02.2017 р. за невиконання навчального плану. Встановлена академічна різниця при 

поновленні до Університету складає 4 кредити та має бути ліквідована до 30.12.2018 р. 

З умовами поновлення Солошенко М.А. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Солошенка Михайла Артемовича на ІІІ курс спеціальності 131 «Прикладна механіка», 

освітній ступень бакалавр, денної форми навчання в групу ПРМ-16 за рахунок коштів фізичних 

осіб з 01.09.2018 р. 

 

4. Слухали: декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення 

Успенського Олексія Олександровича на ІІІ курс спеціальності 075 «Маркетинг» заочної форми 

навчання в групу  МРКз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. 

Успенський О.О. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2012-2015 

рр., закінчив повних 4 семестри за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 

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

відрахований наказом № 83-08 від 20.02.2015р. за невиконання навчального плану. Встановлена 

академічна різниця при поновленні до Університету складає 18 кредитів та має бути ліквідована 

до 15.12.2018 р.  

З умовами поновлення Успенський О.О.  ознайомлений та згодний. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

Поновити Успенського Олексія Олександровича на ІІІ курс спеціальності 075 «Маркетинг»  

заочної форми навчання в групу МРКз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2018 р. Академічну різницю в 18 кредитів Успенському О.О. ліквідувати до 15.12.2018 р. 

 

5. Слухали: декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення 

Григоряна Костянтина Арменовича на ІІ курс спеціальності 075 «Маркетинг» заочної форми 

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

Григорян К.А. навчався в Українська державна академія залізничного транспорту, 2001-2006 рр., 

закінчив повних 6 семестрів за спеціальністю 075 «Маркетинг», форма навчання – заочна, 

фінансування навчання за рахунок коштів фізичної особи. Був відрахований наказом наказом 

№252 від 26.05.2006р. за порушення умов договору. Встановлена академічна різниця при 

поновленні до Університету складає 9 кредитів та має бути ліквідована до 15.12.2018 р. 

З умовами поновлення Григорян К.А. ознайомлений та згодний. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Григоряна Костянтина Арменовича на ІІ курс спеціальності 075 «Маркетинг»  заочної 

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

Академічну різницю Григоряну К.А. в 9 кредитів ліквідувати до 15.12.2018 р. 

 

6. Слухали: декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення 

Рябініну Світлану Іванівну на ІІІ курс спеціальності 051 «Економіка» заочної форми навчання в 

групу  ЕКНз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Рябініна С.І. 

навчалась у Красноармійському Індустріальному Інституті ДВНЗ «ДонНТУ» м. Покровськ, 2011-

2012 рр., закінчила повних 4 семестри за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», форма навчання – заочна, фінансування навчання за рахунок коштів фізичної 

особи. Була відрахована наказом № 4-03 від 10.01.2012 р. за невиконання умов договору.. 

Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 16 кредитів та має бути 

ліквідована до 15.12.2018 р.  

З умовами поновлення Рябініна С.І.  ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Рябініну Світлану Іванівну на ІІІ курс спеціальності 051 «Економіка»  заочної форми 

навчання в групу ЕКНз-18 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. 

Академічну різницю в 16 кредитів Рябініній С.І. ліквідувати до 15.12.2018 р. 

 

7. Слухали: декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення 

Колісника Олексія Олексійовича  на ІІ курс спеціальності 073 «Менеджмент» заочної форми 

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

Колісник О.О. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2016-2018 

рр., закінчив повних 2 семестри за спеціальністю 073 «Менеджмент», форма навчання – денна, 

фінансування навчання за рахунок коштів фізичної особи. Був відрахований наказом № 34 від 

25.01.2018р. за невиконання навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні 

до Університету складає: Основи бізнесу (дисципліна вільного вибору студента) та має бути 

ліквідована до 15.12.2018 р. 

З умовами поновлення Колісник О.О. ознайомлений та згодний. 
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Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Колісника Олексія Олексійовича на ІІ курс спеціальності 073 «Менеджмент»  заочної 

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

Академічну різницю Коліснику О.О. ліквідувати до 15.12.2018 р. 

 

8. Слухали: декана факультету ФЕМ Олейнікова О.А. з клопотанням про поновлення 

Долбієву Ларису Сергіївну на ІІ курс спеціальності 051 «Економіка» заочної форми навчання в 

групу ЕКНз-17 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Долбієва Л.С. 

навчалась у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет, 2013-2015 рр., закінчила 

повних 2 семестри за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг», форма навчання – денна, 

фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Була відрахована наказом №93-

08 від 20.02.2015р. за невиконання навчального плану. Встановлена академічна різниця при 

поновленні до Університету складає 5 кредитів та має бути ліквідована до 15.12.2018 р.  

З умовами поновлення Долбієва Л.С.. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Долбієву Ларису Сергіївну на ІІ курс спеціальності 051 «Економіка»  заочної форми 

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

Академічну різницю Долбієвій Л.С. ліквідувати до 15.12.2018 р. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


