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ПРОТОКОЛ №   57  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

22 грудня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Сурженко А.М. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

Про ухвалення Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ»2018 році. 

Різне. 

 

1. Слухали: Волкова С.В., який доповів що робочою групою у складі Бачуріна Л.Л., Волкова 

С.В., Мариної А.С., Сурженка А.М. відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2018 році, затверджених наказом МОН України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 14 листопада 2017 року № 1397/31265, з урахуванням 

клопотань деканатів щодо відкриття набору за певними спеціальностями підготовлено проект 

Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» 2018 році, що був надісланий членам Приймальної 

комісії для ознайомлення та внесення коректив 10 грудня поточного року. До робочої групи не 

надійшло зауважень та додаткових пропозицій щодо внесення змін до проекту Правил 

прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» 2018 році, тому пропонується ухвалити проект в поточній 

редакції та направити для затвердження Вченою радою університету. Марина А.С. 

запропонувала після затвердження Вченою радою Правил прийому: доручити Зіангірову Є.В. 

забезпечити внесення до Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) Правил прийому до 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. та конкурсних пропозицій університету до 31.12.2017 р.; Ченікаловій 

Н.О. забезпечити розміщення Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. на офіційному веб-

сайті університету. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Ухвалити проект в поточній редакції та доручити Волкову С.В. направити його для 

затвердження Вченою радою університету на черговому засіданні 26.12.2017 р. 

2. Доручити Зіангірову Є.В. забезпечити внесення до Єдиної електронної бази з питань 

освіти (ЄДЕБО) Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. та конкурсних пропозицій 

університету до 31.12.2017 р. 

3. Ченікаловій Н.О. забезпечити розміщення Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. 

на офіційному веб-сайті університету. 

 

2. Слухали: голову Приймальної комісії Ляшка Я.О., який зазначив про необхідність 

оновлення складу Приймальної комісії на 30 % та запропонував доручити Сурженку А.М. 

підготувати наказ про склад Приймальної комісії на 2018 рік. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

http://mon.gov.ua/activity/education/vishha/vstupna-kampaniya-2017/umovi-prijomu-do-vishhix-navchalnix-zakladiv-v-2017-roczi/
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Ухвалили:  

1. Доручити Сурженку А.М. підготувати наказ про склад Приймальної комісії на 2018 рік з 

урахуванням. 

 

 

Голова Приймальної комісії       Я.О. Ляшок 
 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


