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ПРОТОКОЛ №_5_______ 

засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 

від  29 лютого  2016 року 

 

 

Голова: 

 

Ляшок Я.О. 

 

 

- 

 

В.о. ректора ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет» 

Члени: 

Бачурін Л.Л.  - Перший проректор, заступник голови приймальної комісії 

Волков С.В. - Начальник навчального відділу 

Придатько С.П. - в.о. директора Красноармійського індустріального інституту 

Тарасюк В.П. - декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроенженерії та радіоелектроніки 

Мірошкін О.М. - декан факультету комп’ютерних наук і технологій 

Сурженко А.М. - декан факультету машинобудування, екології та хімічних 

технологій 

Олійников О.А. - в.о.декана факультету економіки та менеджменту 

Подкопаєв С.В. - декан гірничого факультету  

Петрова Г.О - завідувач бібліотеки 

Трет’як Ю.В. - заступник Красноармійського міського голови  

Безручко Н.В.  - заступник відділу освіти Красноармійської міської ради 

Лойко С.О. - студент гр. МБ-13, член Ради студентського самоврядування 

Пасічник Ю.А. - студент гр. ТКС-14, член Ради студентського самоврядування 

 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії: 

 

Тарасюк В.П. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

автоматизації, електроенженерії та радіоелектроніки; доц., 

к.т.н. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

   

Про затвердження голів фахових комісій для проведення фахових вступних випробувань 

за ОКР «Спеціаліст» та для отримання ступенів «магістр» , «бакалавр» (на основі дипломів 

«молодшого спеціаліста».) 

Про розробку рекомендацій про формування програм фахових вступних випробувань.  

 

СЛУХАЛИ: 

   

1. Декани факультетів представили на розгляд комісії перелік  голів фахових комісій для 

проведення фахових вступних випробувань за ОКР «Спеціаліст» та для отримання 

ступенів «магістр» , «бакалавр» (на основі дипломів «молодшого спеціаліста».) та списки 

фахових та апеляційних комісій. 

2. Перший проректор Бачурін Л.Л. дав рекомендацію не відокремлювати вступ за ОКР 

«спеціаліст» та за ступенем «магістр». Та сформувати єдині комісії за спеціальностями. 

http://donntu.edu.ua/abit/fakultet-kitaer.html
http://donntu.edu.ua/abit/fakultet-kitaer.html


 2 

3. Відповідальний секретар приймальної комісії звернула увагу на необхідність підготовки 

програм, критеріїв оцінювання та білетів для всіх напрямів та спеціальностей, за якими 

буде проводитися набір у ДВНЗ «ДонНТУ» у 2016 році.   

4. Представлено на розгляд  

 «Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до ДВНЗ «Донецький 

національний технічний  університет»   

 «Положення про вступні випробування до ДВНЗ «Донецький національний технічний  

університет» 

 «Положення про порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до ДВНЗ «Донецький національний технічний  університет» 

 «Положення про проведення співбесіди з вступниками до ДВНЗ  «Донецький 

національний технічний університет»   

 

  

 

 

Ухвалили:  

1. Тарасюк В.П.   - підготувати наказ про затвердження фахових, предметних та апеляційних 

комісій факультетів та структурних підрозділів (службові записки деканів додаються)..  

2. Тарасюк В.П.   – підготувати рекомендації щодо формування програм, критеріїв 

оцінювання та білетів для всіх напрямів та спеціальностей, за якими буде проводитися 

набір у ДВНЗ «ДонНТУ» у 2016 році.   

3. Програми та Білети для вступних випробувань для вступу на здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для осіб, які отримали диплом бакалавра за іншою 

спеціальністю   складати наближеними до загальноосвітніх предметів, що вивчаються на 

попередніх курсах. 

4. Для вступу на третій курс денної форми навчання та на перший курс заочної (зі 

скороченим терміном навчання) дозволяється скласти однакові білети та програми. 

5. Рекомендувати до затвердження : 

5. Представлено на розгляд  

 «Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до ДВНЗ «Донецький 

національний технічний  університет»   

 «Положення про вступні випробування до ДВНЗ «Донецький національний технічний  

університет» 

 «Положення про порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до ДВНЗ «Донецький національний технічний  університет» 

 «Положення про проведення співбесіди з вступниками до ДВНЗ  «Донецький 

національний технічний університет»   

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії 

в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»      Я.О. Ляшок 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                      В.П. Тарасюк 

 

 


