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ПРОТОКОЛ №   8  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

16 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: 

 

Надання рекомендацій Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» щодо погодження Правил прийому 

до Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

Надання рекомендацій Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» щодо погодження Правил прийому 

до Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

Різне. 

 

1. Слухали: Голову Приймальної комісії Костянтинівського індустріального технікуму 

ДВНЗ «ДонНТУ» Леонову С.М., яка доповіла, що Приймальною комісією Костянтинівського 

індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 № 575/30343, розроблено Правила прийому до 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, які було 

затверджено педагогічною радою Костянтинівського індустріального технікуму 

ДВНЗ «ДонНТУ» 07.06.2017 р. (протокол № 6). Леоновою С.М. було зазначено основні 

особливості вступної кампанії та визначено строки її проведення. 

Леонова С.М. звернулася з проханням надати рекомендації Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» 

щодо погодження Правил прийому до Костянтинівського індустріального технікуму 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

Голосували: 

за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: Голову Приймальної комісії Бахмутського індустріального технікуму 

ДВНЗ «ДонНТУ» Новікова В.В. який доповів, що Приймальною комісією Бахмутського 

індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 № 575/30343, розроблено Правила прийому до 

Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, які було затверджено 

педагогічною радою Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 07.06.2017 р. 

(протокол № 6). Новіковим В.В. було зазначено основні особливості вступної кампанії та 

визначено строки її проведення. 

Новіков В.В. звернувся з проханням надати рекомендації Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» 

щодо погодження Правил прийому до Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

у 2017 році. 
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Голосували: 

за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Надати рекомендації Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» щодо погодження Правил прийому до 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

2. Надати рекомендації Вченій раді ДВНЗ «ДонНТУ» щодо погодження Правил прийому до 

Бахмутського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


