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ПРОТОКОЛ №   25  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

29 липня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 12 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про допуск до складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнтів 

ОС «Магістр», які успішно склали фахові вступні випробування. 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

відповідно до листа МОН № 1/9-382 від 12.07.2017 р. «Щодо прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України», вступник, який підтвердив свій рівень знань дійсними 

сертифікатами тестів Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 або TestDaF – з німецької мови, 

DELF або DALF – з французької мови та D.E.L.E. – з іспанської мови (не нижче рівня В1 для 

здобуття ступеня магістра), звільняється від складання вступного іспиту з відповідної іноземної 

мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної з найвищим балом.  

Тарасюк В.П. запропонувала зарахувати Криворучко Катерині Олексіївні та Нещадіній 

Галині Олегівні, які мають відповідні сертифікати з німецької та французької мови, результати 

вступного іспиту з іноземної мови в «100» балів. Всього 2 особи. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка 

запропонувала надати допуск на складання вступного випробування з іноземної мови 

абітурієнтам ОС «Магістр» ДВНЗ «ДонНТУ» та Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», які 

з 26.07.2017 р. по 29.07.2017 р. успішно склали фахові вступні випробування. Всього 410 осіб. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Зарахувати Криворучко Катерині Олексіївні та Нещадіній Галині Олегівні, які мають 

відповідні сертифікати з німецької та французької мови, результати вступного іспиту з іноземної 

мови в «100» балів. Всього 2 особи. 

2. Надати допуск на складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнтам ОС 

«Магістр» ДВНЗ «ДонНТУ» та Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ», які з 26.07.2017 р. 

по 29.07.2017 р. успішно склали фахові вступні випробування. Всього 410 осіб. 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


