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ПРОТОКОЛ №   42  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

13 серпня 2018 року          м. Покровськ 
 

Присутні: 8 осіб 
 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про надання рекомендацій вступникам ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО заочної форми на 

місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб. 

Про поновлення на навчання. 

Про роботу відбіркової комісії Індустріального інституту (додаток) 

 

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

11 серпня закінчився прийом заяв на ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО, які подавалися в 

електронній та паперовій формах, та запропонував рекомендувати допущених до участі в 

конкурсному відборі на місця за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб (список 

додається): 

Назва конкурсної пропозиції 
Кількість 

рекомендованих 

033-Філософія 1 

051-Економіка 8 

051-Інформаційні технології в економіці та менеджменті 7 

051-Міжнародна економіка 7 

071-Облік і оподаткування 10 

071-Оподаткування 12 

072-Фінанси, банківська справа та страхування 9 

073-Менеджмент 14 

075-Маркетинг 10 

076-Економіка підприємства 14 

101-Екологія 6 

101-Сільськогосподарська екологія 1 

103-Геологія 6 

121-Інженерія програмного забезпечення 10 

122-Комп'ютерні науки 5 

123-Комп’ютерна інженерія 4 

123-Мобільні та вбудовані системи 2 

125-Кібербезпека 4 

131-Роботомеханічні системи та комплекси 3 

131-Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв 3 

132-Матеріалознавство 1 

133-Обладнання сервісних підприємств 5 

133-Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв 3 

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 6 

144-Теплоенергетика 3 

151-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 2 

151-Системна інженерія 2 

161-Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів 2 

161-Хімічні технології та інженерія 10 

171-Електроніка 2 

172-Телекомунікації та радіотехніка 1 

183-Технології захисту навколишнього середовища 2 
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184-Гірництво 20 

193-Геодезія та землеустрій 10 

263-Цивільна безпека 5 

281-Адміністративний менеджмент 5 

Разом 215 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Рекомендувати допущених до участі в конкурсному відборі на місця за рахунок коштів фізичних 

та / або юридичних осіб (список додається) вступників ОС «Бакалавр» на основі ПЗСО заочної 

форми навчання. 

 

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

Пупченка О.О. на IV курс напряму підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія денної форми 

навчання в групу КІ-15а за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Пупченко 

О.О. навчався у ДВНЗ «Донецький національних технічний університет» м.Покровськ, 2014-2018 

рр., закінчив повних 7 семестри за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 

форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних 

осіб. Був відрахований наказом № 336 від 19.06.2018 р. за невиконання навчального плану. 

Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 10 кредитів та має бути 

ліквідована до 28.12.2018 р.  

З умовами поновлення Пупченка О.О. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили: 

Поновити Пупченка Олега Олеговича на IV курс напряму підготовки 6.050103 «Комп’ютерна 

інженерія» денної форми навчання в групу КІ-15а за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 

з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 10 кредитів Пупченку О.О. ліквідувати до 28.12.2018 р. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


