
Протокол № 44 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

м. Дніпро         28 листопада 2019 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, О.О. Азюковський, M.M. Одновол, В.М. Логвін, 
А.В. Кожевников, О.М. Ащеулова, О.Б. Іванов, М.О. Алексєєв, В.Я. Швець, 
В.Ф. Приходченко, С.В. Грищак, О.М. Грибіненко, А.В. Бардась, В.І. Бузило, 
С.В. Фелоненко, О.В. Скобенко, В.І. Іванова, Л.М. Посунько, О.А. Пащенко, 
В.І. Петровський, В.Л. Беседін, О.П. Дріга, А.В. Малієнко, Е.В. Кошеленко, 
В.Л. Загорудько, С.М. Пойманов, В.В. Сало, І.Ю. Клименко, Є.А. Шерстюк, 
В.В. Литвин, М.В. Зенкін, Г.В. Бруй, Н.В. Дементьєва, І.М. Чеберячко, 
А.Г. Рудченко, К.В. Михайленко, В.М. Пересада. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про зміну фінансування. 
2. Про зміну фінансування (відповідно до Листа МОН України від 

26.11.2019 р. № 1/11-10359). 
 

1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: В.Я. Швець, О.М. Грибіненко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами та «Положення 
про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у 
Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий 
університет», ухваленого рішенням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» від 
30.05.2017 р., протокол № 10) прийняти рішення про переведення з 01 грудня 
2019 року студента ступеня магістр очної (денної) форми на місця навчання за 
державним замовленням: 
Другий курс: 

1.1. 051 Економіка 
Московська Ганна Олегівна (гр. 051м-18-2, освітньо-професійна програма 

«Економіка підприємства») (підстава: рейтинг студентів та рішення комісії 
НТУ «Дніпровська політехніка) з питань переведення студентів на навчання за 
державним замовленням (протокол № 4 від 27.11.2019 р.); 

1.2. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Ткачова Анастасія Юріївна (гр. 076м-18-3, освітньо-професійна програма 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») (підстава: рейтинг студентів 
та рішення комісії НТУ «Дніпровська політехніка» з питань переведення 
студентів на навчання за державним замовленням (протокол № 6 від 
28.11.2019 р.); 
 
 
 



2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: А.В. Бардась, В.І. Бузило. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2019 році зі змінами та «Положення 
про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у 
Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий 
університет», ухваленого рішенням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» від 
30.05.2017 р., протокол № 10), листа МОН України від 26.11.2019 р. № 1/11-
10359 прийняти рішення про переведення з 01 грудня 2019 року студентів 
ступеня бакалавра очної (денної) форми на місця навчання за державним 
замовленням: 

2.1. Качанову Софію Валеріївну (гр. 073-18-1, освітньо-професійна 
програма «Менеджмент»), другий курс (нормативний термін): 

Підстава: відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» п. 19 ч.1 ст. 6 (діти осіб, визнаних учасниками 
бойових дій) та наступних документів: копія свідоцтва про народження, копія 
посвідчення УБД, копія довідки про безпосередню участь в АТО/ перебування 
на обліку пільговиків на підставі п.19 ч.1 ст. 6 ЗУ та рішення комісії НТУ 
«Дніпровська політехніка» з питань переведення студентів на навчання за 
державним замовленням (протокол № 5 від 28.11.2019 р.).  

2.2. Дроговоза Владислава Олександровича (гр. 101-18-1, освітньо-
професійна програма «Екологія»), другий курс (нормативний термін): 

Підстава: відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та абз. 4 п. 13 розділу VIII Умов вступу до 
закладів вищої освіти у 2019 (діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 
Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок 
війни) та наступних документів: копія свідоцтва про народження, копія 
посвідчення УБД та рішення комісії НТУ «Дніпровська політехніка» з питань 
переведення студентів на навчання за державним замовленням (протокол № 5 
від 28.11.2019 р.).  

2.3. Клименко Вікторію Андріївну (гр. 073-16-4, освітньо-професійна 
програма «Менеджмент»), четвертий курсу (нормативний термін): 

Підстава: відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» (№ 73, особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж 
підземної роботи не менш як 15 років) та наступних документів: копія 
свідоцтва про народження, копія довідки відділу кадрів про стаж, копія 
трудової книжки, копія атестату про загальну середню освіту та рішення комісії 
НТУ «Дніпровська політехніка» з питань переведення студентів на навчання за 
державним замовленням (протокол № 5 від 28.11.2019 р.). 
 
 
Голова Приймальної комісії 
 

 Г.Г. Півняк 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


