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ПРОТОКОЛ №   1  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

11 січня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 15 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про формування відбіркових, фахових, предметних та апеляційних комісій факультетів. 

Про подання до Вченої ради для затвердження нормативні документи щодо діяльності 

Приймальної комісії. 

Про оновлення форми подачі інформації на вкладці ПК офіційного сайту ДВНЗ 

«ДонНТУ» 

Про поновлення студентів. 

 

Слухали:  
 

1. Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який зазначив про 

необхідність формування факультетами відбіркових, предметних, фахових та апеляційних 

комісій для здійснення профорієнтаційної роботи та організації вступної кампанії 2018 р. 

та запропонував встановити терміни подання факультетами службових записок з 

пропозиціями складу зазначених комісій: відбіркові до 28 лютого 2018 р., фахові, 

предметні та апеляційні комісії – до 23 лютого 2018 р. Бачурін Л.Л. запропонував 

доручити Волкову С.В. підготувати розпорядження щодо формування комісій із 

зазначенням відповідних термінів. 
  

Голосували: 

«за»   15 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Волкову С.В. підготувати розпорядження щодо формування факультетами відбіркових, 

фахових, предметних та апеляційних комісій 

 

2. Заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Марину А.С., яка 

запропонувала подати до Вченої ради університету для затвердження на наступному 

засіданні допрацьовані відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2018 р. нормативні документи щодо діяльності Приймальної комісії, зокрема 

«Положення про приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ»», «Положення про порядок 

подання і розгляду апеляцій вступників до ДВНЗ «ДонНТУ»», «Положення про вступні 

випробування ДВНЗ «ДонНТУ»», «Положення про порядок подання та розгляду заяв в 

електронній формі на участь у конкурсному відборі», «Положення про проведення 

співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ»». 
 

Голосували: 

«за»   15 
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«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Доручити Мариній А.С. подати до Вченої ради університету для затвердження 

допрацьовані відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2018 р. 

нормативні документи щодо діяльності Приймальної комісії, зокрема «Положення про 

приймальну комісію ДВНЗ «ДонНТУ»», «Положення про порядок подання і розгляду апеляцій 

вступників до ДВНЗ «ДонНТУ»», «Положення про вступні випробування ДВНЗ «ДонНТУ»», 

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

відборі», «Положення про проведення співбесіди ДВНЗ «ДонНТУ»». 

 

3. Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який зазначив про 

необхідність оновлення форми подачі інформації щодо діяльності Приймальної комісії на 

офіційному сайті університету та запропонував доручити Лактіонову І.С. проаналізувати 

та запропонувати концепцію оновлення сторінки Приймальної комісії на офіційному сайті 

університету. 
 

Голосували: 

«за»   15 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Доручити Лактіонову І.С. проаналізувати та запропонувати концепцію оновлення сторінки 

Приймальної комісії на офіційному сайті університету. 

 

4. Декана факультету МЕХТ Сурженка А.М. з клопотанням про поновлення ХУДОЛІЯ 

Андрія Вікторовича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ» на ІІ курс заочної форми навчання на умовах повної оплати на 

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». 
 

Голосували: 

«за»   15 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити ХУДОЛІЯ Андрія Вікторовича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ» на ІІ курс заочної форми навчання на умовах повної оплати на 

спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». 

 

 

 
 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


