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ПРОТОКОЛ №   43  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

17 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 зарахування вступників ОС «Бакалавр» 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 

про виконання вимог до зарахування рекомендованими до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб вступниками ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 

освіти та запропонував зарахувати їх студентами 1 курсу (списки додаються) 

 

Назва конкурсної пропозиції Денна Заочна 

051-Економіка  2 

051-Інформаційні технології в економіці та менеджменті  2 

051-Міжнародна економіка 3 1 

071-Облік і оподаткування 3   

071-Оподаткування 6 7 

072-Фінанси, банківська справа та страхування 4 4 

073-Менеджмент 3   

076-Економіка підприємства 2 5 

101-Екологія 6   

101-Сільськогосподарська екологія 6   

103-Геологія 2   

121-Інженерія програмного забезпечення 7 3 

122-Комп'ютерні науки 4   

123-Комп’ютерна інженерія 1   

125-Кібербезпека 1   

131-Роботомеханічні системи та комплекси 2 2 

131-Технології та інженерний дизайн обладнання сучасних виробництв  1 

133-Обладнання сервісних підприємств 3 3 

133-Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв 1   

141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  3 

151-Системна інженерія 1   

161-Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів 1 1 

161-Хімічні технології та інженерія 1 9 

171-Електроніка 1   

183-Технології захисту навколишнього середовища 1   

184-Гірництво 3 10 

193-Геодезія та землеустрій 3   

263-Цивільна безпека 2   

Разом 67 53 
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Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

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

освіти за рахунок коштів фізичних та / або юридичних осіб за денною та заочною формами 

навчання які виконали вимоги до зарахування (список додається). 

 

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

Самойлова Олександра Юрійовича на ІІІ курс спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» заочної форми навчання в групу ІПЗз-16 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Самойлов О.Ю. навчався у ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» м. Донецьк,  2012-2015 рр., закінчив повних 4 семестри за напрямом 

підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», форма навчання – денна, фінансування навчання за 

рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований наказом № 267-08 від 30.04.2015 р. за 

невиконання навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до 

Університету складає 20  кредитів та має бути ліквідована до 30.12.2018 р.  

З умовами поновлення Самойлов О.Ю. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили: 

Поновити Самойлова Олександра Юрійовича на ІІІ курс спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» заочної форми навчання в групу ІПЗз-16 за рахунок коштів фізичних 

та юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 20  кредитів Самойлову О.Ю. 

ліквідувати до 30.12.2018 р. 

 

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

Красільнікова М.В. на IV курс напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки» денної форми 

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

Красільніков М.В. навчався у ДВНЗ «Донецький національних технічний університет» 

м.Покровськ, 2015-2018 рр., закінчив повних 6 семестри за напрямом підготовки 6.050102 

«Комп’ютерна інженерія», форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок кошти 

державного бюджету. Був відрахований наказом № 360 від 27.06.2018 р. за невиконання 

навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 15 

кредитів та має бути ліквідована до 28.12.2018 р.  

З умовами поновлення Красільнікова М.В. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Красільнікова Миколу Валерійовича на ІІІ курс напряму підготовки 122 «Комп’ютерні 

науки» денної форми навчання в групу КН-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2018 р. Академічну різницю в 15 кредитів Красільнікову М.В. ліквідувати до 28.12.2018 р. 

 

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

Рашевського В.В. на IІІ курс напряму підготовки 122 «Комп’ютерні науки» денної форми 

навчання в групу КН-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. 
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Рашевський В.В. навчався у ДВНЗ «Донецький національних технічний університет» 

м.Покровськ, 2015-2018 рр., закінчив повних 6 семестри за напрямом підготовки 6.050102 

«Комп’ютерна інженерія», форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів 

державного бюджету. Був відрахований наказом № 360 від 27.06.2018 р. за невиконання 

навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 15 

кредитів та має бути ліквідована до 28.12.2018 р.  

З умовами поновлення Рашевського В.В. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Рашевського Вадима Володимировича на IV курс напряму підготовки 122 

«Комп’ютерні науки» денної форми навчання в групу КН-16 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 15 кредитів Рашевському В.В. ліквідувати 

до 28.12.2018 р. 

 

5. Слухали: декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення 

АЛТИНПАРУ Гергарда Івановича на III курс спеціальності 184 «Гірництво», заочної форми 

навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Алтинпара Г.І. навчався 

у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м. Покровськ, 2015-2017 рр., закінчив 

повних 3 семестри за спеціальністю / напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво», форма 

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

відрахований наказом № 148-06 від 12.09.2017 р. за невиконання навчального плану. 

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

ліквідована до 30.11.2018 р.  

З умовами поновлення Алтинпара Г.І. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити АЛТИНПАРУ Гергарда Івановича на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 184 

«Гірництво» заочної форми навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 16 кредитів Алтинпарі Г.І. ліквідувати до 30.11.2018 р. 

 

6. Слухали: декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення 

НІКІТЕНКОВА Андрія Сергійовича на III курс спеціальності 184 «Гірництво», заочної форми 

навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Нікітенков А.С. 

навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м. Покровськ, 2015-2016 рр., 

закінчив повних 4 семестри за спеціальністю / напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво», 

форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був 

відрахований наказом № 212-06 від 04.11.2016 р. за власним бажанням. Встановлена академічна 

різниця при поновленні до Університету складає 19 кредитів та має бути ліквідована до 

30.11.2018 р.  

З умовами поновлення Нікітенков А.С.. ознайомлений та згоден. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

  



 4 

Ухвалили:  

Поновити НІКІТЕНКОВА Андрія Сергійовича на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 184 

«Гірництво» заочної форми навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 19 кредитів Нікітенкову А.С. ліквідувати до 

30.11.2018 р. 

 
7. Слухали: декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення 

МІЩЕНКО Анастасію Романівну на III курс спеціальності 184 «Гірництво», заочної форми 

навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Міщенко А.Р. навчалась 

у ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро, 2014-2017 рр., закінчила повних 5 

семестри за спеціальністю / напрямом підготовки 6.050301 «Гірництво», форма навчання – 

денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Була відрахована наказом 

№ 1124-л від 02.08.2017р. у зв’язку з академічною заборгованістю. Встановлена академічна 

різниця при поновленні до Університету складає 20 кредитів та має бути ліквідована до 

30.11.2018 р.  

З умовами поновлення Міщенко А.Р. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити МІЩЕНКО Анастасію Романівну на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 184 

Гірництво заочної форми навчання в групу ГСз-16 за рахунок коштів фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 20 кредитів Міщенко А.Р. ліквідувати до 30.10.2018 р. 

 
8. Слухали: декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення 

ГНУЧЕВУ Христину Анатоліївну на III курс спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», денної 

форми навчання в групу ГКЗ-16 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Гнучева Х.А. 

навчалась у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м. Покровськ, 2013-2015 

рр., закінчила повних 4 семестри за спеціальністю / напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія. 

Картографія та землеустрій», форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів 

державного бюджету. Була відрахована наказом № 79-08 від 20.02.15р. за невиконання 

навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 14 

кредитів та має бути ліквідована до 30.11.2018 р.  

З умовами поновлення Гнучева Х.А. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Гнучеву Христину Анатоліївну на ІІІ курс спеціальності / напряму підготовки 193 

Геодезія та землеустрій денної форми навчання в групу ГКЗ-16 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 14 кредитів Гнучевій Х.А. ліквідувати до 

30.10.2018 р. 

 
9. Слухали: декана гірничого факультету Подкопаєва С.В. з клопотанням про поновлення 

РІЗВАНОВОЇ Марії Олександрівни на IV курс спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», 

денної форми навчання в групу ГКЗ-15 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Різванова 

М.О. навчалась у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» м. Покровськ, 2011-

2015 рр., закінчила повних 7 семестрів за спеціальністю / напрямом підготовки 6.080101 

«Геодезія, картографія та землеустрій», форма навчання – денна, фінансування навчання за 
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рахунок коштів державного бюджету. Була відрахована наказом № 343-08 від 30.06.15р. за 

невиконання навчального плану. Встановлена академічна різниця при поновленні до 

Університету складає 11 кредитів та має бути ліквідована до 30.11.2018 р.  

З умовами поновлення Різванова М.О. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»   8 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Поновити Різванову Марію Олександрівну на ІVкурс спеціальності / напряму підготовки 193 

Геодезія та землеустрій денної форми навчання в групу ГКЗ-15 за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2018 р. Академічну різницю в 11 кредитів Різвановій М.О. ліквідувати до 

30.10.2018 р. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


