
Протокол № 21 
засідання Приймальної комісії 

Національного гірничого університету 
 

м. Дніпропетровськ        06 серпня 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, Т.А. Кулік, О.Б. Іванов, В.І. Петровський, М.О. Алексєєв, С.В. Грищак, 
В.Ф. Приходченко, А.В. Бардась, В.І. Сулаєв, В.Я. Швець, О.А. Пащенко, 
Іванова В.І., Посунько Л.М., Беседін В.Л. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про анулювання рекомендацій вступникам. 
2. Про зарахування на місця навчання за державним замовленням для 

здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном 
навчання. 

3. Про зарахування на місця навчання за державним замовленням для 
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. 

4. Про зарахування вступників на місця навчання за рахунок контракту 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 
структурних підрозділів Державного ВНЗ «НГУ». 

 
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» анулювати раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали 
вимог для зарахування на місця державного замовлення для здобуття ступеня 
бакалавр за денною та заочною формами навчання (Додаток 1). 

 
2. 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» в 2017 році» прийняти 
рішення про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого раніше 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченим терміном 
навчання за денною та заочною формами навчання (Додаток 2). 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: Г.Г. Півняк, М.О. Алексєєв. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Державного вищого 



 2
навчального закладу «Національний гірничий університет» в 2017 році» 
прийняти рішення про зарахування вступників на місця навчання за державним 
замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 
освіти за денною та заочною формами навчання (Додаток 3). 
 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних 
стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті університету  
 
4. 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 зарахування вступників 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» (Додаток 4), 
Павлоградського коледжу Державного ВНЗ «НГУ» (Додаток 5), Марганецького 
коледжу Державного ВНЗ «НГУ» (Додаток 6). 
Накази про зарахування оприлюднити шляхом розміщення на інформаційних 
стендах Приймальної комісії та офіційних веб-сайтах структурних підрозділів. 
 
 
 
 
Голова Приймальної комісії 

  
Г.Г. Півняк 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


