
Протокол № 3 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 
м. Дніпро          27 січня 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, 
О.М. Грибіненко, А.В. Бардась, В.І. Бузило, С.В. Грищак, О.В. Скобенко, 
В.Я. Швець, С.В. Фелоненко, В.І. Петровський, В.Ф. Приходченко, Г.В. Бруй, 
О.А. Пащенко, Н.Л. Шишкова, А.В. Малієнко, В.В. Литвин, Е.В. Кошеленко, 
В.Л. Загорудько, С.М. Пойманов, І.Ю. Клименко, Є.А. Шерстюк, В.В. Сало, 
Н.В. Дементьєва, І.М. Чеберячко, А.Г. Рудченко, К.В. Михайленко, 
В.М. Пересада. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про поновлення студентів з іншого ЗВО. 
2. Про поновлення іноземних студентів. 
3. Про переведення студентів з інших ЗВО. 
4. Про поновлення студентів базового ЗВО. 
5. Про переведення студентів базового ЗВО. 
6. Про зміну фінансування. 
 

1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.Б. Іванов. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти рішення про 
поновлення до складу студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для здобуття 
ступеня бакалавра з 01 лютого 2020 року на місця за договорами: 
– нормативний термін навчання очної (вечірньої) форми: 
1.1. Багмет Євгенії Олександрівни, відрахованої з Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, на 3-й курс 
спеціальності 035 Філологія (освітня програма 035.041 «Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – англійська») та направити в групу 035-
17в МІБО (підстава: академічна довідка № 0202 від 17.09.2019 р.).  
1.2. Орішек Антона Олексійовича, відрахованого з Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 
на 3-й курс нормативного терміну навчання очної (вечірньої) форми 
спеціальності 035 Філологія (освітня програма 035.041 «Германські мови та 
літератури (переклад включно), перша – англійська») та направити в групу 035-
17в МІБО (підстава: академічна довідка № 0203 від 17.09.2019 р.). 
– нормативного терміну навчання заочної форми: 
1.3. Єлисєєвої Анастасії Олексіївни, відрахованої з Вищого навчального 
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закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля», на 4-й курс спеціальності 
081 Право (освітня програма «Право») та направити в групу 081-16з-2 ЮФ 
ІГСН (підстава: академічна довідка № 020898 від 20.12.2019 р.). 
1.4. Підченка Данила Анатолійовича, відрахованого з Вищого навчального 
закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля» на 2-й курс 081 Право (освітня 
програма «Право») та направити в групу 081-18з-1 ЮФ ІГСН (підстава: 
академічна довідка № 0020735 від 20.01.2020 р. 
1.5. Бикової Крістіни Валеріївни, відрахованої з Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, на 2-й курс 
спеціальності 125 Кібербезпека (освітня програма «Кібербезпека») та 
направити в групу 125-18з-2 ФІТ (підстава: академічна довідка № 0214 від 
20.11.2019 р.). 
1.6. Роззувайло Ірини Олександрівни, відрахованої з Вищого навчального 
закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля», на 3-й курс спеціальності 081 
Право (освітня програма «Право») та направити в групу 081-17з-1ЮФ ІГСН 
(підстава: академічна довідка № 020911 від 15.01.2020 р.) 
1.7. Шугурової Леокадії Дмитрівни, відрахованої з Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара, на 3-й курс спеціальності 
122 Комп’ютерні науки (освітня програма «Комп’ютерні науки») та направити 
в групу 122-17з-1 ФІТ (підстава: академічна довідка № 19/264 від 26.11.2019 р.). 
1.8. Варгалюка Дмитра Олександровича, відрахованого з Вищого навчального 
закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля», на 4-й курс 081 Право (освітня 
програма «Право») та направити в групу 081-16з-1 ЮФ ІГСН (підстава: 
академічна довідка № 030973 від 20.01.2020 р.). 
1.9. Маланія Михайла Отаровича, відрахованого з Вищого навчального закладу 
«Університет ім. Альфреда Нобеля», на 4-й курс 081 Право (освітня програма 
«Право») та направити в групу 081-16з-2 ЮФ ІГСН (підстава: академічна 
довідка № 032678 від 15.01.2020 р.). 
1.10. Рісухіна Ігоря Володимировича, відрахованого з Вищого навчального 
закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля», на 4-й курс спеціальності 081 
Право (освітня програма «Право») та направити в групу 081-16з-1 ЮФ ІГСН 
(підстава: академічна довідка № 032678 від 15.01.2020 р.). 
1.11. Строкова Олександра Володимировича, відрахованого з Вищого 
навчального закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля» на 4-й курс 
спеціальності 081 Право (освітня програма «Право») та направити в групу 081-
16з-2 ЮФ ІГСН (підстава: академічна довідка № 020911 від 15.01.2020 р.). 
1.12. Шевцова Віктора Вікторовича, відрахованого з Вищого навчального 
закладу «Університет ім. Альфреда Нобеля», на 4-й спеціальності 081 Право 
(освітня програма «Право») та направити в групу 081-16з-1 ЮФ ІГСН 
(підстава: академічна довідка № 020912 від 20.01.2020 р.). 
– нормативний термін навчання очної (денної) форми: 
1.13. Сухойван Катерини Юріївни, відрахованої з Університету митної справи 
та фінансів до на 2-й курс спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітня 
програма «Облік і аудит» та направити в групу 071-18-1 ФЕФ (підстава: 
академічна довідка № 102/19 від 28.12.2019 р. 
1.14. Тітову Єлизавету Ігорівну, відрахованої з Університету митної справи та 



 3
фінансів, на 2-й курс спеціальності 071 Облік і оподаткування (освітня 
програма «Облік і аудит») та направити в групу 071-18-1 ФЕФ (підстава: 
академічна довідка № 103/19 від 28.12.2019 р. 
1.15. Токар Марії Андріївни, відрахованої з Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара, на 2-й курс спеціальності 183 Технології 
захисту навколишнього середовища (освітня програма Технології захисту 
навколишнього середовища») та направити в групу 183-18-1 ІП (підстава: 
академічна довідка № 19/313 від 27.12.2019 р. 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.А. Пащенко 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти рішення про 
поновлення до складу студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для здобуття 
ступеня бакалавра з 27 січня 2020 року на місця за договорами на навчання за 
освітнім ступенем бакалавра за очною (денною) формою на другий курс 
нормативного терміну навчання за спеціальністю 073 Менеджмент Сісей 
Янкейн Реджина (до МІБО за освітньою програмою «Менеджмент», гр. 073-18-
2) (підстава: академічна довідка № 211/2019 від 24.12.2019 р.). 
 
3. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, С.В. Грищак. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого МОН України від 15.07.96р. №245 прийняти рішення про 
переведення до складу студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для здобуття 
ступеня бакалавра з 01 лютого 2020 року на місця за договорами у зв’язку з 
переведенням з Університету митної справи та фінансів Глиніна Максима 
Олеговича до НТУ «Дніпровська політехніка» на 2-й курс за нормативним 
терміном навчання очної (денної) форми за освітнім ступенем бакалавр 
спеціальності 081 Право (освітня програма «Право») та направити в групу 081-
18-1 ІГСН (підстава: згода ректорів, академічна довідка № 86/19 від 
24.09.2019 р.). 
 
4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.В. Скобенко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти рішення про 
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поновлення до складу студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для здобуття 
ступеня бакалавра на місця за договорами: 
– за очною (денною) формою з 1-го січня 2020 року: 
На четвертий курс нормативного терміну 
навчання: 

184 Гірництво 
Качан Дем’ян Юрійович (до ФБ за освітньою 
програмою«Маркшейдерська справа», 

 гр.184-16-2 ФБ)  
Підстава: академічна довідка № 148/2019 від 
28.08.2019 р. 
 

– за очною (денною) формою з 01 лютого 2020 року: 
На другий курс нормативного терміну навчання: 

122 Комп’ютерні науки 
Рождественський Михайло Олексійович (до ФІТ 
за освітньою програмою «Комп’ютерні науки», 
гр. 122-18-2)Підстава: академічна довідка  № 
202/2019 від 23.12.2019 р. 

124 Системний аналіз 
Мустафіна Надія Олександрівна (до ФІТ за 
освітньою програмою «Системний аналіз», гр. 
124-18-1)Підстава: академічна довідка  № 
185/2019 від 04.11.2019 р. 

131 Прикладна механіка 
Потак Ігор Олегович (до ММФ за освітньою 

програмою «Комп’ютерні технології 
машинобудівного виробництва», гр. 131-18-1) 
Підстава: академічна довідка  № 192/2019 від 
04.11.2019 р. 

184 Гірництво 
Козорог Антон Євгенійович (до ІП за освітньою 
програмою «Гірництво», гр. 184-18-1 
ГФ)Підстава: академічна довідка № 207/2019 від 
24.12.2019 р. 
Шилов Ігор Сергійович (до ІП за освітньою 
програмою «Гірництво», гр. 184-18-2 ГФ) 
Підстава: академічна довідка № 173/2019 від 
17.09.2019 р. 

– за заочною формою з 01 лютого 2020 року: 
На другий курс нормативного терміну навчання: 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Лахмастов Сергій Вікторович (до ЕТФ за 
освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 
 гр.141-18з-1) Підстава: академічна довідка У 
№409403 від 25.11.1997 р. 
Панін Денис Дмитрович (до ЕТФ за освітньою 
програмою «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка», гр. 141-18з-1) Підстава: 
академічна довідка №193/2019 від 04.11.2019 р. 

184 Гірництво 
Сушков Владислав Валерійович (до ІП за 
освітньою програмою «Гірництво», гр. 184-18з-4 
ГФ) Підстава: академічна довідка №191/2019 від 
04.11.2019 р. 

185 Нафтогазова інженерія та технології 
Бурков Максим Сергійович (до ГРФ за освітньою 
програмою «Нафтогазова інженерія та 
технології», гр. 185-18з-1 ГРФ) Підстава: 
академічна довідка № 19/2019 від 08.04.2019 р. 
На другий курс скороченого терміну навчання: 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Звягінець Данило Васильович (до ЕТФ за 
освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», гр.141-
18зск-1) Підстава: академічна довідка №198/2019 
від 04.11.2019 р. 
Янко Владислав Вікторович (до ЕТФ за 
освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», гр. 141-

18зск-1) Підстава: академічна довідка №194/2019 
від 04.11.2019 р. 

184 Гірництво 
Проворов Микита Михайлович (до ММФза 
освітньою програмою «Енергомеханічні 
комплекси гірничих підприємств», гр. 184-18зск-1 
ММФ) Підстава: академічна довідка № 145/2019 
від 27.08.2019 р. 
На третій курс нормативного терміну навчання: 

051 Економіка 
Носовець Вадим Ігорович (до ФЕФ за освітньою 
програмою «Економіка підприємства», гр. 051-
17з-1) Підстава: академічна довідка № 204/2019 
від 23.12.2019р. 

073 Менеджмент 
Прядко Тетяна Юріївна (до ФМ за освітньою 
програмою «Менеджмент», гр. 073-17з-1) 
Підстава: академічна довідка № 216/2019 від 
16.01.2020 р. 
Стойчева Юлія Олегівна (до ФМ за освітньою 
програмою «Менеджмент», гр.073-17з-3) 
Підстава: академічна довідка №215/2019 від 
27.01.2020 р. 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Руденко Микита Олександрович (до ЕТФ за 
освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», 
 гр.141-17з-1) Підстава: академічна довідка 
№213/2019 від 24.12.2019 р. 
Сонора Євгеній Володимирович (до ЕТФ за 
освітньою програмою «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», гр.141-17з-
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1) Підстава: академічна довідка №199/2019 від 04.11.2019 р. 

 
5. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.Б. Іванов. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «Положення про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», 
затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 прийняти рішення про 
переведення до складу студентів НТУ «Дніпровська політехніка» для здобуття 
ступеня бакалавра з 01 лютого 2020 року на місця за договорами: 
– з заочної на очну (денну) форму навчання: 
На другий курс нормативного терміну навчання: 

073 Менеджмент 
Дідок Станіслав Богданович (освітня програма 
«Менеджмент», гр. 073-18-3) Підстава: заява 
студента, згода декана 

– з очної (денної) на заочну форму: 
На другий курс нормативного терміну навчання: 

035 Філологія 
Дєдков Платон Віталійович (освітня програма 
035.041 «Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська», гр. 035-
18з-1) 

073 Менеджмент 
Качан Валерія Юріївна (освітня програма 
«Менеджмент», гр. 073-18з-1) 

122 Комп’ютерні науки 
Юр’єв Ростислав Русланович (освітня програма 
«Комп’ютерні науки», гр.122-18з-1) 

124 Системний аналіз 
Іванова Дар’я Олегівна (освітня програма 
«Системний аналіз», гр. 124-18з-1) 
На другий курс скороченого терміну навчання: 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Агарков Іван Сергійович (до електротехнічного 
факультету за освітньою програмою 
«Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», гр. 141-18зск-1) 
На третій курс нормативного терміну навчання:  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка 

Васильєва Ольга Олексіївна (освітня програма 
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка», гр. 152-17з-1) Підстава: заяви студентів, 
згода деканів 

 
6. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.Б. Іванов. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році», «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 30.05.2017р., протокол 
№ 10) та на підставі рішення комісії НТУ «Дніпровська політехніка» з питань 
переведення студентів на навчання за державним замовленням (протокол № 1 
від 17.02.2020 р.) прийняти рішення про переведення з 01 березня 2020 року на 
місця навчання за державним замовленням студентів очної (денної) форми 
ступеня бакалавр: 
1. Другий курс нормативного терміну навчання: 

103 Науки про Землю 
Дребеля Ярослава Вячеславовича (ГРФ, гр.103-
18-1) 

122 Комп’ютерні науки 
Савранського Володимира Олексійовича (ФІТ, 
гр.122-18-3) 

131 Прикладна механіка 
Потака Ігоря Олеговича (ММФ, гр.131-18-1) 

185 Нафтогазова інженерія та технології 
Кувайова Даниїла Максимовича (ГРФ, гр185-18-
2) 
2. Другий курс скороченого терміну навчання: 

124 Системний аналіз 
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Кудряшова Владислава Володимировича (ФІТ, 
гр.124-18ск-1) 
3. Третій курс нормативного терміну навчання: 

184 Гірництво 
Мороза Івана Анатолійовича (ФБ, гр.184-17-2) 

125 Кібербезпека 
Ангеловського Миколу Олексійовича (ФІТ, гр. 
125-17-1) 

4. Четвертий курс нормативного терміну 
навчання: 

125 Кібербезпека 
Логвиненка Богдана Дмитровича (ФІТ, гр.125-16-
2) 
Хухрянського Андрія Олександровича (ФІТ, гр. 
125-16-2)  

 
 

 

 
 
 
Голова Приймальної комісії 

  
Г.Г. Півняк 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


