
Протокол № 38 
засідання Приймальної комісії 

Національного гірничого університету 
 

м. Дніпропетровськ        18 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. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про анулювання раніше наданих рекомендацій вступникам. 
2. Про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
та ступеня магістра  
3. Про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавр. 
 

1. СЛУХАЛИ:інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова 
– вступники, яким було надано рекомендацію до зарахування за спеціальностями 
(спеціалізаціями) та в установлені строки, визначені у розділі ІV Правил прийому, 
не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-
кваліфікаційний рівень та додатка до нього (не виконали вимог для зарахування) і, 
відповідно, втрачають право на зарахування на навчання за державним 
замовленням. 
– вступники, які надавали документи та приймали участь у конкурсному відборі за 
різними спеціальностями (спеціалізаціями) або формами навчання, згідно з розділом 
XІV Правил прийому, зобов'язані подати особисто оригінали документа про 
освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, відповідно до рекомендації 
наданої на місця навчання за державним замовленням. 
ВИСТУПИЛИ: С.В. Грищак, В.Я. Швець. 
УХВАЛИЛИ:відповідно до пункту 1 розділу XV Правил прийому до Державного 
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» та його 
структурних підрозділів в 2016 році прийняти рішення про анулювання раніше 
наданих рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування 
(Додаток 1) та прийняти рішення про зарахування вступників навчання наступних за 
рейтингом, з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю спеціальність за 
наявності оригінала документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до 
нього (Додаток 2) 
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2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: О.Б. Нікітіна, В.І. Сулаєв. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2016 році прийняти рішення про зарахування вступників на місця навчання за 
державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
(Додаток 3) та ступеня магістра (Додаток 4). 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: В.І. Сулаєв, В.Ф. Приходченко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального 
закладу «Національний гірничий університет» та його структурних підрозділів в 
2016 році прийняти рішення про зарахування вступників на місця навчання за 
договорами для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання 
(Додаток 5), за заочною формою навчання на основі повної середньої освіти 
(Додаток 6), за заочною формою навчання на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за скороченим терміном навчання) 
(Додаток 7), за заочною формою навчання на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий курс (Додаток 8). 
 
 
Голова Приймальної комісії   

Г.Г. Півняк 
Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


