
Протокол № 29 
засідання Приймальної комісії 

Національного гірничого університету 
 

м. Дніпропетровськ        01 серпня 2016 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, О.О. Азюковський, Ю.Т. Хоменко, А.В. Кожевников, 
О.М. Ащеулова, В.В. Сало, M.M. Одновол, В.М. Логвін, С.М. Пойманов, 
В.В. Янко, М.А. Весела, Є.А. Шерстюк, В.І. Мєшков, В.Л. Загорудько, 
О.О. Воронько О.П. Дріга, Р.О. Боровик, І.М. Чеберячко, Н.В. Дементьєва, 
А.Г. Рудченко, В.В. Литвин, С.В. Фелоненко, В.І. Бузило, І.І. Усик, О.Б. Іванов, 
С.В. Грищак, М.О. Алексєєв, В.Я. Швець, О.Б. Нікітіна, В.І. Сулаєв, А.В. Бардась, 
В.Ф. Приходченко, Л.М. Посунько, В.І. Іванова, В.Л. Беседін, Т.І. Романенко, 
В.М Фридрик, Т.Ф. Коновалова. 
 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про рекомендацію до зарахування на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра. 
2. Про рекомендацію до зарахування вступників на місця навчання для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 
3. Про рекомендацію до зарахування вступників на програму підготовки 
офіцерів запасу. 
 

 
1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: Г.Г. Півняк, С.В. Фелоненко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2016 році прийняти рішення про рекомендацію вступників до зарахування на 
місця навчання за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на базі 
повної середньої освіти (Додаток 1), на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном навчання 
(Додаток 2) та на заміщення вакантних місць державного замовлення другого 
курсу (Додаток 3). 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, В.І. Іванова. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2016 році прийняти рішення про рекомендацію вступників до зарахування на 
місця навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 



 2

спеціаліста: 
2.1. до Автотранспортного технікуму Державного ВНЗ «НГУ»: 
2.1.1 денної форми навчання на основі повної середньої освіти на другий курс 
(Додаток 4); 
2.1.2. заочної форми навчання на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного кваліфікованого робітника (Додаток 5) та на основі повної 
середньої освіти (Додаток 6). 
2.2. до Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ»: 
2.2.1. на основі повної середньої освіти на другий курс денної форми (Додаток 7) 
та заочної форми (Додаток  8); 
2.2.2. на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст для навчання за іншою спеціальністю за заочною формою (Додаток 9); 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, В.І. Бузило. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2016 році прийняти рішення про рекомендацію вступників до зарахування до 
зарахування вступників на програму підготовки офіцерів запасу на місця 
навчання за договором (Додаток 10). 
 
 
 

 
Голова Приймальної комісії   

Г.Г. Півняк 
Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


