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ПРОТОКОЛ №   2  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

25 січня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 14 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про проведення Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році. 

Про поновлення студентів. 

 

Слухали:  
 

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

затвердження 24.01.2018 р. Вченою Радою ДВНЗ «ДонНТУ» Положення про проведення 

Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти у 2018 році та зазначив про необхідність 

формування організаційного комітету Олімпіади. Бачурін Л.Л. запропонував створити 

організаційний комітет у складі Волкова С.В., Мариної А.С., Тарасюк В.П., Кабанець 

М.М., Власенка В.В., Мєдвєдєвої М.І., Патрушевої О.І. та доручити Волкову С.В. 

підготувати відповідний Наказ. Тарасюк В.П. зазначила про необхідність забезпечення 

інформаційного супроводу Олімпіади на офіційному сайті ДВНЗ «ДонНТУ» та на порталі 

Додаткових інформаційних послуг ДВНЗ «ДонНТУ» та запропонувала долучити до 

проведення олімпіади ЦІКТ в частині технічного супроводу. Заступник відповідального 

секретаря Приймальної комісії Марина А.С. запропонувала доручити організаційному 

комітету розробити Порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ 

«ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти у 2018 році. 

 

Голосували: 

«за»   14 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1) Створити організаційний комітет Всеукраїнської олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році у 

складі Волкова С.В., Мариної А.С., Тарасюк В.П., Кабанець М.М., Власенка В.В., 

Мєдвєдєвої М.І., Патрушевої О.І. та  

2) Доручити Волкову С.В. підготувати Наказ «Про проведення Всеукраїнської олімпіади 

ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти у 2018 році». 

3) Доручи ЦІКТ забезпечення інформаційного супроводу Олімпіади на офіційному сайті 

ДВНЗ «ДонНТУ» та на порталі Додаткових інформаційних послуг ДВНЗ «ДонНТУ».  

4) Організаційному комітету розробити Порядок організації та проведення Всеукраїнської 

олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти у 2018 році 
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2. Декана факультету МЕХТ Сурженка А.М. з клопотанням про поновлення КРАСІНОЇ 

Марії Олександрівни відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

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

спеціальність 101 «Екологія». 
 

Голосували: 

«за»   14 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити КРАСІНУ Марію Олександрівну відповідно до «Положення про поновлення, 

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

оплати на спеціальність 101 «Екологія». 

 

3. Декана факультету КНТ Ковальова С.О. з клопотанням про поновлення СУСЛОВА 

Дениса Валерійовича відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

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

спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення». 
 

Голосували: 

«за»   14 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити СУСЛОВА Дениса Валерійовича відповідно до «Положення про поновлення, 

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

оплати на спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення. 
 

 

 

 
 

Заступник голови  

Приймальної комісії          Бачурін Л.Л 
 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


