
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 13 
 

засідання приймальної комісії 
Дніпровського національного університету імені О. Гончара 

від 20.08.2020 р. 
 
ПРИСУТНІ:  

- Поляков Микола Вікторович голова приймальної комісії, професор; 
- Дробахін Олег Олегович, перший проректор, професор; 
- Свинаренко Дмитро Миколайович, проректор з науково-педагогічної 

роботи; 
- Оковитий Сергій Іванович, проректор з наукової роботи;  
- Д’яченко Михайло Павлович, проректор з науково-педагогічної роботи у 

сфері міжнародного співробітництва;  
- Ружин Микола Миколайович, проректор з адміністративно-господарчої 

роботи;  
- Севериновська Олена Вікторівна, декан біолого-екологічного факультету;  
- Гринько Тетяна Валеріївна, декан факультету економіки;  
- Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету;  
- Щербиніна Марина Борисівна, декан факультету медичних технологій 

діагностики та реабілітації;  
- Хамініч Олександр Васильович, декан механіко-математичного факультету;  
- Кісельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної математики;  
- Волков Дмитро Сергійович, декан факультету психології та спеціальної 

освіти;  
- Демченко Володимир Дмитрович, декан факультету систем та засобів 

масової комунікації;  
- Токовенко Олександр Сергійович, декан факультету суспільних наук та 

міжнародних відносин;  
- Попова Ірина Степанівна, декан факультету української й іноземної 

філології та мистецтвознавства;  
- Давидов Сергій Олександрович, декан фізико-технічного факультету;  
- Варгалюк Віктор Федорович, декан хімічного факультету; 
- Соколенко Ольга Леонідівна, декан юридичного факультету; 
- Сніда Євгеній Олегович, голова профспілкового комітету; 
- Бут Тимур Сергійович, голова ради студентів ДНУ; 
- Коломоєць Юрій Іванович, директор навчально-методичного центру заочної 

та вечірньої форм навчання; 
- Катан Володимир Олександрович, директор Навчально-методичного центру 

доуніверситетської підготовки;  
- Бахметьєва Алла Миколаївна, керівник ІАА «УНІ-прес», кандидат наук із 

соціальних комунікацій, доцент. 
- Сєркова Ірина Олегівна, в.о. директора студентського містечка. 
- Дергачов Михайло Петрович, декан факультету фізики, електроніки та 

комп’ютерних систем, відповідальний секретар приймальної комісії; 
- заступники відповідального секретаря приймальної комісії:  
- Геті Кристина Віталіївна, доцент кафедри аерогідромеханіки та 

енергомасопереносу;  
- Грушка Віктор Володимирович, доцент кафедри фізичної та економічної 

географії; 
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- Довганенко Денис Олександрович, доцент кафедри 

гідрометеорології і геоекології; 
- Комаров Олександр Вікторович, доцент кафедри теоретичної та 

комп’ютерної механіки; 
- керівник секретаріату відбіркових комісій Руденко Анастасія Валентинівна, 

старший лаборант кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу. 
 

СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії ДНУ 
Дергачова М. П. про рекомендацію до зарахування абітурієнтів, що 
поступають на місця державного замовлення через освітні центри Донбас-
Україна та Крим-Україна (Додаток).  
УХВАЛИЛИ: рекомендувати до зарахування абітурієнтів , що поступають 
на місця державного замовлення через освітні центри Донбас-Україна та 
Крим-Україна (Додаток).  
 
 

 
           Голова  
приймальної комісії 
 

 
                                       М.В. ПОЛЯКОВ 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

  
            М.П. ДЕРГАЧОВ 

 



Додаток до рішення приймальної комісії  
від 20.08.2020р. протокол № 13 

 
Списки рекомендованих до зарахування 

 

прізвище ім'я по батькові 

номер, серія, дата видачі та тип 
документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ 

номери 
сертифікатів 
ЗНО 

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах 
спеціальності 

ко
нк

ур
сн

ий
 б

ал
 

111-7032186 
  

52014364 AH 29.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти 

0041193 Японська та 
англійська мови і 
літератури 

172,125 

111-7025248 
  

01-24/372 13.08.2020 Довідка 
(тимчасова) про повну 
загальну середню освіту (ОЦ 
«Крим-Україна») 

 
Психологія 171,156 

111-7032222 
  

51888265 HP 26.06.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти 

0263214 Облік і 
оподаткування 

157,692 

111-6907365 
  

52018140 HK 30.07.2020 
Свідоцтво про здобуття 
повної загальної середньої 
освіти 

0266506 Фінанси, банківська 
справа та 
страхування 

148,512 

 
 


