
Протокол № 24 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

м. Дніпро         06 вересня 2020 
 
ПРИСУТНІ: Г.Г. Півняк, О.О. Азюковський, Ю.Т. Хоменко, M.M. Одновол, 
А.В. Кожевников, О.М. Ащеулова, В.М. Логвін, О.Б. Іванов, М.О. Алексєєв, 
О.В. Скобенко, В.В. Сало, О.В. Трифонова, О.М. Грибіненко, А.В. Бардась, 
С.В. Фелоненко, В.І. Петровський, В.Ф. Приходченко, С.В. Грищак, 
К.В. Михайлова, Г.В. Бруй, І.М. Чеберячко, Є.А. Шерстюк, А.В. Малієнко, 
А.Г. Рудченко, О.А. Пащенко, В.В. Литвин, С.М. Пойманов, Е.В. Кошеленко, 
Н.Л. Шишкова, І.Ю. Клименко, Н.В. Дементьєва, В.Л. Загорудько, 
В.М. Пересада. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про зарахування на ступінь бакалавра на місця навчання за 
кошти фізичних або юридичних осіб 

2. Про допуск студентів до навчання з інших ЗВО 
3. Про переведення студентів базового ЗВО 
4. Про поновлення студентів базового ЗВО 
5. Про поновлення студентів іноземців базового ЗВО 
6. Про поновлення студентів з інших ЗВО 
7. Про зарахування вступників на навчання на старші курси 
8. Про зарахування вступників до відокремлених структурних 

підрозділів. 
9. Про зарахування вступників до відокремлених структурних 

підрозділів на другий курс. 
 
1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, О.В. Скобенко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» прийняти 
рішення про зарахування вступників на місця навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст. Накази про зарахування оприлюднити на сайті 
університету (https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/). 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, М.О. Алексєєв. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» прийняти 
рішення про допущення до занять у зв’язку з переведенням студента 



Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Байдуж 
Олександра Вячеславовича до НТУ «Дніпровська політехніка»» на 3-й курс 
за нормативним терміном навчання очної (денної) форми за освітнім 
ступенем бакалавр спеціальності 125 Кібербезпека (освітня програма 
«Кібербезпека») на місце за договором та направити в групу 125-18-3 
факультету інформаційних технологій з 1-го вересня 2020 року (підстави: 
заява студента, згоди ректорів). 
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 зі змінами» та 
«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 
вищих закладів освіти», затвердженого МОН України від 15.07.96 р. № 245 
прийняти рішення про переведення студентів на навчання з 01 вересня 2020 
року за освітнім ступенем бакалавра з очної (денної) на заочну форму 
навчання на місця за договорами (підстави: заяви студентів, згода деканів): 
1. На другий курс нормативного терміну 
навчання: 
075 Маркетинг 
Перуняк Даніїл Дмитрович(освітня програма 
«Маркетинг», гр. 075-19з-1 ФЕФ) 
2. На другий курс скороченого терміну навчання: 
125 Кібербезпека 
Кердель Олександр Сергійович (освітня 
програма «Кібербезпека», гр. 125-19зск-1 ФІТ) 
3. На третій курс нормативного терміну 
навчання: 
073 Менеджмент 
Головко Ольга Петрівна (освітня програма 

«Менеджмент», гр. 073-18з-1 ФМ) 
081 Право 
Дехканова Христина Арсенівна (освітня 
програма «Право», гр. 081-18з-1 ЮФ) 
4. На четвертий курс нормативного терміну 
навчання: 
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 
Бугайчук Станіслав Юрійович (за освітньою 
програмою «Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка», гр. 141-17з-1 
ЕТФ)  

4. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: В.Ф. Приходченко, О.М. Грибіненко. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» та 
«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 вересня 2020 року на навчання за 
освітнім ступенем бакалавра на місця за договорами за очною (денною) 
формою (Додаток 1) та за заочною формою (Додаток 2). 
5. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, О.В. Трифонова 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» та 
«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 вересня 2020 року на навчання за 



освітнім ступенем бакалавра на місця за договорами за очною формою  
1. На другий курс нормативного терміну навчання: 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
Венгва Райан Тінаше (до Міжгалузевого інституту 
безперервної освіти за освітньою програмою 
«Будівництво та цивільна інженерія», гр. 192-19-2 ІС) 
Підстави: заява студента, академічна довідка № 92/2020 
від 31.08.2020 р. 

2. На третій курс нормативного терміну навчання: 
124 Системний аналіз 

Абуеіда Ахмед Р.І. (до факультету інформаційних 
технологій за освітньою програмою «Системний 

аналіз», гр. 124-18-1 ФІТ) 
Підстави: заява студента, академічна довідка № 84/2020 
від 31.08.2020 р. 

6. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, С.В. Фелоненко 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» та 
«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 вересня 2020 року на навчання за 
освітнім ступенем бакалавра на місця за договорами нормативного терміну 
навчання: 
Денна форма 
1. відраховану з Одеського національного 
політехнічного університету Дзевицьку 
Олександру Денисівну на 2-й курс 
спеціальності 073 Менеджмент (освітня 
програма «Менеджмент») та направити в 
групу 073-19-2 факультету менеджменту. 
(підстави: заява студента, академічна довідка 
№ 4842020 від 27.08.2020 р.). 
Заочна форма 
1. відрахованого з Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інституту» Резнікова Юрія Юрійовича на 2-й 
курс спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 
(освітня програма «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка») та 
направити в групу 141-19з-1 ЕТФ (підстави: 
заява студента, академічна довідка № 26/19 
від 25.05.2019 р.). 
2. відраховану з Державного вищого 
навчального закладу «Український 
державний хіміко-технологічний 
університет» Шакало Владиславу Юріївну 
на 3-й курс спеціальності 126 Інформаційні 

системи та технології (освітня програма 
«Інформаційні системи та технології») та 
направити в групу 126-18з-1 факультету 
інформаційних технологій (підстави: заява 
студента, академічна довідка № 0291 від 
13.12.2019 р.). 
3. відрахованого з Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інституту» Колтунова Євгенія Олексійовича 
на 3-й курс спеціальності 184 Гірництво 
(освітня програма «Гірництво») та направити 
в групу 184-18з-1 геологорозвідувального 
факультету (підстави: заява студента, 
академічна довідка № 240/260 від 
18.08.2020 р.). 
4. відрахованого з Вищого навчального 
закладу «Університет імені Альфреда 
Нобеля» Гінтера Євгена Вадимовича на 4-й 
курс спеціальності 081 Право (освітня 
програма «Право») направити в групу 081-
17з-1 ЮФ Інституту гуманітарних та 
соціальних наук (підстави: заява студента, 
академічна довідка № 030943 від 
25.08.2020 р.).

7. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В.  
ВИСТУПИЛИ: Ю.Т. Хоменко, М.О. Алексєєв. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2020 році зі змінами» прийняти 
рішення про зарахування вступників на місця навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра, які не менше одного 
року здобувають ступінь бакалавра для здобуття ступеня бакалавра за іншою 



спеціальністю на другий курс за іншою формою навчання в межах вакантних 
місць ліцензованого обсягу та вступників, які здобули ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста, ступінь магістра для здобуття ступеня бакалавра за іншою 
спеціальністю. Накази про зарахування оприлюднити на сайті університету 
(https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/). 
 
8. Відповідно до «Правил прийому до закладів фахової передвищої освіти 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: 
«Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового 
коледжу», «Марганецького фахового коледжу» в 2020 році зі змінами» 
прийняти рішення про зарахування на перший курс вступників на місця 
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб заочної форми навчання для 
здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до 
відокремленого структурного підрозділу НТУ «Дніпровська політехніка» 
«Павлоградського фахового коледжу» на основі повної загальної середньої 
освіти (Додаток 3). 
 
9. Відповідно до «Правил прийому до закладів фахової передвищої освіти 
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: 
«Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового 
коледжу», «Марганецького фахового коледжу» в 2020 році зі змінами» 
прийняти рішення про зарахування на 2-й курс вступників на місця навчання 
за кошти фізичних або юридичних осіб денної форми навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до 
відокремлених структурних підрозділів НТУ «Дніпровська політехніка» 
«Автотранспортного фахового коледжу», «Марганецьгого фахового 
коледжу», «Павлоградського фахового коледжу» на основі повної загальної 
середньої освіти (Додаток 4). 
 
 
 
Голова Приймальної комісії 

  
Г.Г. Півняк 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


