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ПРОТОКОЛ №   7  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

12 червня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 13 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Внесення змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

в ДВНЗ «ДонНТУ». 

Внесення змін до Правил прийому до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» у 

2017 році, відповідно до змін Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 р. 

Різне. 

 

 

1. Слухали: першого проректора Бачуріна Л.Л., який повідомив про необхідність закриття 

набору на базі диплому молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців, 

й відкриття набору на поповнення груп третього року навчання.  

Голосували: 

за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

про те, що Наказом МОН № 637 від 24.04.2017 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 22 травня 2017 р. за № 646/30514 були затверджені зміни до Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України у 2017 році, наказом МОН №105 від 30.01.2017 «Про затвердження 

Змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 22 лютого 2017 р.  за № 249/30117 були затверджені зміни до Порядку прийому 

осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції. Тарасюк В.П. 

виступила з пропозицією врахувати зазначені в нормативних документах зміни в Правилах 

прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, викласти їх у новій редакції та подати до 

затвердження Вченою радою університету. 

Голосували: 

за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка повідомила 

про необхідність затвердження складу технічного персоналу Приймальної комісії, відповідно до 

службових записок деканів факультетів. 

Голосували: 

за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

1. Закрити набір на базі диплома молодшого спеціаліста зі скороченим терміном навчання 

1 рік 10 місяців. 

2. Відкрити набір на базі диплома молодшого спеціаліста на поповнення груп третього року 

навчання. 

3. Викласти Правила прийому до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» у новій редакції та 

подати їх до затвердження Вченою радою університету. 

4. Затвердити склад технічного персоналу Приймальної комісії. 
 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


