
Протокол № 3 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 
м. Дніпро          05 лютого 2019 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, О.О. Азюковський, Ю.Т. Хоменко, А.В. Кожевников, 
О.М. Ащеулова, M.M. Одновол, В.М. Логвін, О.Б. Іванов, М.О. Алексєєв, 
В.Я. Швець, О.М. Грибіненко, А.В. Бардась, В.І. Бузило, С.В. Фелоненко, 
І.І. Усик, В.Ф. Приходченко, С.В. Грищак, О.А. Пащенко, В.І. Петровський, 
Л.М. Посунько, В.І. Іванова, В.Л. Беседін, А.В. Малієнко, Е.В. Кошеленко, 
В.Л. Загорудько, О.П. Дріга, С.М. Пойманов, І.Ю. Клименко, Є.А. Шерстюк, 
Г.В. Бруй, Н.В. Дементьєва, І.М. Чеберячко, А.Г. Рудченко, В.В. Литвин, 
Ю.І. Вежичанін, Т.І. Романенко, Т.О. Кочина, Л.О. Рисіч, К.В. Михайленко, 
В.В. Сало, В.М. Пересада. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про Всеукраїнську олімпіаду НТУ «Дніпровська політехніка». 
2. Про формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску за 
державним замовленням. 
3. Про проведення профорієнтаційної робот. 
4. Про переведення студентів базового ЗВО 
5. Про поновлення студентів базового ЗВО 
 

1. СЛУХАЛИ: директора центру моніторингу знань і тестування 
Одновола М.М. про хід І туру Всеукраїнської олімпіади НТУ «Дніпровська 
політехніка». Станом на 04.02.2019 року для участі в олімпіаді зареєструвалося 
66 осіб, з яких 20 пройшли до наступного туру, що менше за минулорічні 
показники. При цьому переважна більшість учасників обрала випробування з 
української мови та літератури і математики. 
ВИСТУПИЛИ: Хоменко Ю.Т., який підкреслив важливість олімпіади для 
формування контингенту вступників на інженерно-технічні та природничо-
математичні спеціальності. 
УХВАЛИЛИ: завідувачам кафедр активізувати роботу щодо залучення до 
участі в олімпіаді випускників закріплених за кафедрами загальноосвітніх шкіл 
міста та області згідно плану проведення профорієнтаційної роботи. 
 
2. СЛУХАЛИ: директора центру моніторингу знань і тестування Одновола М.М 
щодо формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску за державним 
замовленням відповідно до листа МОН № 1/9 – 47 від 29.01.2019 р. 
ВИСТУПИЛИ: Півняк Г.Г., який наголосив на необхідності обґрунтованого 
підходу до формування пропозицій та повного урахування факторів, що 
впливають на хід вступної кампанії з метою виконання державного замовлення 
в повному обсязі. 



УХВАЛИЛИ: головам відбіркових комісій за спеціальностями та завідувачам 
випускових кафедр до 11.02.2019 р. надати3.  до Приймальної комісії 
обґрунтовані пропозицій щодо обсягів державного замовлення. 
 
3. СЛУХАЛИ:  
3.1. Звіт завідувача кафедри систем електропостачання Випанасенко С.І. про 
організацію та проведення профорієнтаційної роботи для формування 
контингенту вступників у 2019 році (звіт у друкованому вигляді додається) 
Виступили: Півняк Г.Г., який відзначив що в профорієнтаційній роботі кафедри 
під головуванням проф. Випанасенко С.І. не використовуються сильні сторони 
професійної роботи колективу – наукові досягнення професорсько-
викладацького складу; наявність сучасного матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу, навчально-наукових лабораторій та 
навчально-наукових центрів; новітніх технічних засобів навчання; результати 
науково-практичної роботи студентів кафедри; співпраця з роботодавцями. 
УХВАЛИЛИ: звернути увагу Випанасенка С.І. на недостатньо інтенсивний 
рівень профорієнтаційної роботи кафедри з випускниками загальноосвітніх та 
вищих навчальних закладів міста та регіону, працівниками підприємств 
енергетичної галузі з метою підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації їх на кафедрі; послаблення роботи з потенційними роботодавцями; 
наголосити на необхідності оформлення письмового звіту кафедри державною 
мовою. 
3.2. Звіт заступника завідувача кафедри відновлювальних джерел 
електроенергії Циплєнкова Д.В. про організацію та проведення 
профорієнтаційної роботи для формування контингенту вступників у 2019 році 
(звіт у друкованому вигляді додається). 
ВИСТУПИЛИ: директор центру моніторингу знань і тестування Одновол М.М., 
який звернув увагу на важливість складової прийому на навчання за 
контрактом як для збільшення фінансових надходжень до університету, так і 
для повного виконання держзамовлення на випуск у разі відрахування 
студентів-бюджетників. 
Проректор Хоменко Ю.Т., підкреслив важливість сучасних методів 
профорієнтаційної роботи: персоналізації спілкування з вступниками та їх 
батьками, використання можливостей віртуального простору та залучення 
перспективних. 
УХВАЛИЛИ: інформацію за звітом кафедри прийняти до відома, колективу 
кафедри розробити та здійснити заходи, щодо роботи по залученню учасників 
Всеукраїнської олімпіади університету, школярів до діяльності Малої академії 
наук. 
 
4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: В.І. Петровський, С.В. Грищак. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами», «Положення 
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
закладів освіти», затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти 



рішення про переведення з 01 лютого 2019 року на навчання за ступенем 
бакалавра  
4.1. з заочної на очну (денну) форму на місця за договорами на третій курс 
нормативного терміну навчання за спеціальністю 081 Право Ковальова Віталія 
Вікторовича. 
4.2.  з очної (денної) на заочну форму на місця за договорами: 
На другий курс нормативного терміну навчання: 

035 Філологія 
Єрохондіна Анна Вадимівна (в гр. 035-17з-1 ЕТФ) 
Максимова Маргарита Костянтинівна  
(в гр. 035-17з-1 ЕТФ) 

 
 

075 Маркетинг 
Пєлін Кирило Олександрович (в гр. 075-17з-1 ФЕФ) 
На третій курс нормативного терміну навчання: 

035 Філологія 
Іващук Олена Сергіївна (в гр. 035-16з-1 ЕТФ) 

103 Науки про Землю 
Сирота Дар’я Михайлівна (в гр. 103-16з-1 ГРФ) 

 
5. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
А.В. Кожевникова. 
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, О.Б. Іванов. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами», «Положення 
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 
закладів освіти», затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти 
рішення про поновлення з 01 лютого 2019 року на навчання  
5.1 за заочною формою на місця за договорами: 
На другий курс скороченого терміну навчання ступеня 
бакалавра: 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Хільковський Олексій Юрійович (до електротехнічного 
факультету в гр. 141-17зск-2 ЕТФ) 
На четвертий курс нормативного терміну навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра: 

6.050102 Комп’ютерна інженерія 
Меренюк Віталій Васильович (до факультету 
інформаційних технологій в гр. Б-КІ-15 ФІТ) 

6.050303 Переробка корисних копалин 
Бойко Олексій Олегович (до механіко-
машинобудівного факультету в гр. Б-ПК-15 ММФ) 

5.2. за очною (денною) формою на місця за договорами: 
На другий курс нормативного терміну навчання 
ступеня бакалавра: 

035 Філологія 
Коваль Ілля Леонідович (до електротехнічного 
факультету в гр. 035-17-1 ЕТФ) 

На третій курс скороченого терміну навчання ступеня 
бакалавра: 

193 Геодезія та землеустрій 
Коваленко Павло Вадимович (до факультету 
будівництва в гр. 193-16ск-1 ФБ) 

 

 
 
 
Голова Приймальної комісії 

  
Г.Г. Півняк 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


