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ПРОТОКОЛ №_6_______ 
засідання приймальної комісії   

Донецького національного технічного університету, м. Красноармійськ 
від  30 березня  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 робочих програм фахових вступних випробувань за ОКР «Спеціаліст» 
та для отримання ступенів «магістр» , «бакалавр» (на основі дипломів «молодшого 
спеціаліста».) 

  
 
СЛУХАЛИ: 
   

1. Декани факультетів представили на розгляд комісії робочі програми фахових вступних 
випробувань за ОКР «спеціаліст» та для отримання ступенів «магістр», «бакалавр» (на 
основі дипломів «молодшого спеціаліста».) та критерії оцінювання. 

2. Декани факультетів, де функціонують кафедри, що забезпечують дисципліни : 
математика, фізика, географія, іноземна мова, хімія, історія Україїни представили на 
розгляд комісії робочі програми вступних випробувань для отримання ступеня «бакалавр» 
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та критерії оцінювання для осіб, що мають право складати вступні випробування на базі 
11 класів та програми і критерії на базі 9 класів, для осіб, що вступають до технікумів. 

3.  Відповідальний секретар приймальної комісії звернула увагу на необхідність підготовки 
білетів для всіх напрямів та спеціальностей, за якими буде проводитися набір у ДВНЗ 
«ДонНТУ» у 2016 році.   

4. Тарасюк В.П. – виступила із пропозицією провести дні профорієнтаційної роботи серед 
випускників 11 класів у школах Селідово, Димитрів, Курахово, Межева, для чого 
створити групи у складі 4-5 представників факультетів та призначити відповідальних осіб. 
Рекомендувала підготувати роздаткові рекламні матеріали про факультети та 
спеціальності. 

  
 
 
Ухвалили:  

1. Рекомендувати голові Приймальної комісії затвердити робочі програми фахових вступних 
випробувань за ОКР «спеціаліст» та для отримання ступенів «магістр», «бакалавр» (на 
основі дипломів «молодшого спеціаліста».) та критерії оцінювання.  

2. Рекомендувати голові Приймальної комісії затвердити робочі програми вступних 
випробувань  з математика, фізика, географія, іноземна мова, хімія, історія Україїни 
представили на розгляд комісії робочі програми вступних випробувань для отримання 
ступеня «бакалавр» та критерії оцінювання для осіб, що мають право складати вступні 
випробування на базі 11 класів та програми і критерії на базі 9 класів, для осіб, що 
вступають до технікумів. 

3. Створити групи для проведення профорієнтаційної роботи та назначити відповідальних осіб; 
 
 

 
 
 
 
 
Голова приймальної комісії 
в.о. ректора ДВНЗ «ДонНТУ»      Я.О. Ляшок 
 
 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії                                      В.П. Тарасюк 
 
 


