
Протокол № 17 
засідання Приймальної комісії 

Національного гірничого університету 
 

м. Дніпропетровськ        25 липня 2017 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, О.О. Азюковський, Ю.Т. Хоменко, А.В. Кожевников, 
О.М. Ащеулова, M.M. Одновол, В.М. Логвін, С.В. Фелоненко, В.І. Бузило, 
І.І. Усик, О.Б. Іванов, М.О. Алексєєв, С.В. Грищак, В.Ф. Приходченко, 
А.В. Бардась, В.І. Сулаєв, В.Я. Швець, О.А. Пащенко, Т.А. Кулік, В.В. Сало, 
В.І. Петровський, Л.М. Посунько, В.І. Іванова, В.Л. Беседін. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про оприлюднення рейтингового списку вступників до структурних 
підрозділів Державного ВНЗ «НГУ». 

2. Про рекомендацію до зарахування вступників на місця навчання за 
державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста до структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ». 

3. Про прийняття та розгляд електронних заяв 
 

1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, В.Л. Беседін. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до структурних підрозділів 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» в 
2017 році» сформувати з Єдиної бази та оприлюднити у повному обсязі на 
офіційних веб-сайтах структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ» 
рейтингові списки вступників на місця державного замовлення денної форми на 
основі базової середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста до Автотранспортного коледжу Державного ВНЗ «НГУ», 
Павлоградського коледжу Державного ВНЗ «НГУ», Марганецького коледжу 
Державного ВНЗ «НГУ». 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, В.І. Іванова. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до структурних підрозділів 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» в 
2017 році» прийняти рішення про рекомендацію вступників до зарахування на 
місця навчання державного замовлення денної форми на основі базової середньої 
освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 
Автотранспортного коледжу Державного ВНЗ «НГУ», Павлоградського коледжу 
Державного ВНЗ «НГУ», Марганецького коледжу Державного ВНЗ «НГУ». 
 



 2
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за прийняття електронних заяв та 
обробку інформації в ЄДЕБО Логвіна В.М. щодо електронних заяв вступників із 
статусом «Зареєстровано в Єдиній базі».  
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, А.В. Кожевников. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» в 2017 році» прийняти 
рішення про надання електронним заявам вступників, яким за результатами 
розгляду уповноважена особа Приймальної комісії надала статус, що 
відображаються в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у вищому 
навчальному закладі» статусу «Допущено до конкурсу». 
 
Голова Приймальної комісії  Г.Г. Півняк 
Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


