
Протокол № 20 
засідання Приймальної комісії 

Національного гірничого університету 
 

м. Дніпропетровськ        30 липня 2015 р. 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, П.І. Пілов, Ю.Т. Хоменко, А.В. Кожевников, 
О.М. Ащеулова, В.В. Сало, M.M. Одновол, М.В. Петльований, В.В. Янко, 
М.А. Весела, Є.А. Шерстюк, В.І. Мєшков, О.В. Худа, В.В. Цихмистро, 
В.Л. Загорудько, О.О. Воронько, І.М. Чеберячко, Н.В. Дементьєва, А.Г. Рудченко, 
В.В. Литвин, В.І. Бузило, І.І. Усик, С.В. Фелоненко, В.Ф. Приходченко, 
О.Б. Іванов, М.О. Алексєєв, В.Я. Швець, О.Б. Нікітіна, А.В. Бардась, С.В. Грищак, 
В.І. Сулаєв, О.О. Азюковський, В.І. Петровський, В.М. Логвін, М.С. Музика, 
О.А. Кіріченко. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про переведення студентів з іншого ВНЗ 
2. Про допущення до участі у конкурсному відборі вступників, які 
надали заяви для участі в конкурсі на ступінь бакалавра. 
3. Про внесення даних вступників до ЄДЕБО. 
 1. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Кожевникова А.В. 

ВИСТУПИЛИ: П.І. Пілов, О.Б. Іванов. 
УХВАЛИЛИ: 
1.1. відповідно до Додатку 9 «Порядок подання та розгляду заяв в електронній 
формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів» Правил 
прийому до Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет» та його структурних підрозділів в 2015 році прийняти рішення про 
недопущення вступників до участі у конкурсному відборі для вступу до 
Державного ВНЗ «НГУ» та встановити відповідним електронним заявам 
вступників статус «Відмовлено вищим навчальним закладом» оскільки вступники 
мають недостатній бал для вступу (мінімальний бал 101): 
Журавель Кирило Олексійович 
Омілаєва Вікторія Юріївна 

Янцевич Володимир Миколайович 
Баша Євгеній Олексійович  

1.2. про допущення вступників до участі у конкурсному відборі для вступу до 
Державного ВНЗ «НГУ» та встановити відповідним електронним заявам 
вступників статус «Допущено до конкурсу» (Додаток 1). 
 
1.3. відповідно Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 
«Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 2015 році 
прийняти рішення про допущення вступників, що подали особисті заяви та 
документи до приймальної комісії, до участі у конкурсному відборі для вступу до 
Державного ВНЗ «НГУ» та встановити відповідним заявам вступників статус 
«Допущено до конкурсу» (Додаток 2). 
 
 



 22. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: П.І. Пілов, І.І. Усик. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2015 році та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 
студентів вищих навчальних закладів, який затверджений наказом  МОН України 
від 15.07.96 № 245 прийняти рішення про допущення студентів до занять у 
зв’язку з переведенням до Державного ВНЗ «НГУ» на освітньо-кваліфікаційний 
рівень бакалавра:  
2.1. студента Національного авіаційного університету Горобчука Івана Олеговича 
на 2-й курс за повним терміном навчання денної форми на місця за договором за 
на напрям підготовки 6.050103 Програмна інженерія та направити в групу ПІіт-
14-1 факультету інформаційних технологій з 1-го серпня 2015 року. 
2.2. студента Донецького національного технічного університету Федальченка 
Максима Олександровича на місця за державним замовленням на напрям 
підготовки 6.050301 Гірництво та направити в групу ГРб-13-1 факультету 
будівництва з 1-го серпня 2015 року. 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Кожевникова А.В., щодо внесення даних до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти. Вступники Богобоящий Денис Олександрович та Середа Михайло 
Юрійович у встановлені терміни надали до приймальної комісії заяви та 
відповідні документи, але у зв’язку з технічними проблемами, які виникли при 
виготовленні дипломів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
відповідно до Листа МОН України 14.07.2015 №1/9-329, приймальна комісія 
прийняла документи вступників без оригіналів диплому молодшого спеціаліста та 
додатку до нього за умови подання оригіналів документів до моменту виконання 
зазначеними категоріями абітурієнтів вимог до зарахування. 
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, В.М. Логвін. 
УХВАЛИЛИ: внести данні вступників Богобоящого Дениса Олександровича та 
Середи Михайла Юрійовича до Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти після закінчення строків прийому документів для участі в конкурсі на 
навчання для отримання ступеня бакалавра зі скороченим терміном навчання за 
денною формою.  
 
 
Голова Приймальної комісії, 
ректор 

  
Г.Г. Півняк 

 Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

   
А.В. Кожевников 

 


