
Протокол № 20 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

м. Дніпро 05 серпня 2021 
 
ПРИСУТНІ: О.О. Азюковський, А.В. Павличенко, А.В. Кожевников, 
Ю.Т. Хоменко, В.М. Логвін, M.M. Одновол, О.М. Ащеулова, О.Б. Іванов, 
М.О. Алексєєв, К.П. Пілова, О.В. Трифонова, А.В. Бардась, В.І. Бузило, 
С.В. Фелоненко, О.В. Скобенко, В.Ф. Приходченко, В.В. Сало, С.В. Грищак, 
О.А. Пащенко, В.І. Петровський, Л.М. Посунько, В.І. Іванова, В.Л. Беседін, 
А.В. Малієнко, Е.В. Кошеленко, Г.В. Бруй, В.Л. Загорудько, М.В. Зенкін, 
Н.Л. Шишкова, С.М. Пойманов, І.Ю. Клименко, В.В. Литвин, Є.А. Шерстюк, 
Н.В. Дементьєва, А.Г. Рудченко, К.В. Михайленко, В.С. Міщенко. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання вступників 

на основі повної загальної середньої освіти на місця навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти 
фізичних або юридичних осіб. 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання вступників 
на основі здобутого освітнього рівня для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних 
осіб. 

 
1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: А.В. Павличенко, В.Л. Беседін 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до відокремлених структурних 
підрозділів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: 
«Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового 
коледжу», «Марганецького фахового коледжу» в 2021 році» прийняти рішення 
про надання рекомендацій до зарахування вступників на основі повної 
загальної середньої освіти за на місця навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 
молодшого бакалавра (Додаток 1). 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. 
ВИСТУПИЛИ: А.В. Павличенко, Л.М. Посунько 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до відокремлених структурних 
підрозділів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»: 
«Автотранспортного фахового коледжу», «Павлоградського фахового 
коледжу», «Марганецького фахового коледжу» в 2021 році» прийняти рішення 



про надання рекомендацій до зарахування вступників на основі здобутого 
раніше освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня 
вищої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра за іншою спеціальністю на місця навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб (Додаток 2). 
 
 
Голова Приймальної комісії   

О.О. Азюковський 
Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


