
 1 

ПРОТОКОЛ №   5  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

19 лютого 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 12 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про склад фахових та предметних екзаменаційних комісій. 

 

 

1. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який повідомив 

про наявність службових записок від деканів факультетів щодо формування з числа науково-

педагогічних працівників Університету фахових екзаменаційних комісій для прийму на навчання 

СО «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста та запропонував ухвалити ці комісії в 

поточному складі. 

Інших пропозицій не надходило. Марина А.С. запропонувала доручити відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального 

складу фахових екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Бакалавр». 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Ухвалити фахові екзаменаційні комісії для прийму на навчання СО «Бакалавр» в 

поточному складі. 

2. Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального складу фахових 

екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Бакалавр». 

 

2. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який повідомив 

про наявність службових записок від деканів факультетів щодо формування з числа науково-

педагогічних працівників Університету фахових екзаменаційних комісій для прийму на навчання 

СО «Магістр» та запропонував ухвалити ці комісії в поточному складі.  

Інших пропозицій не надходило. Марина А.С. запропонувала доручити відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального 

складу фахових екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Магістр». 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Ухвалити фахові екзаменаційні комісії для прийму на навчання СО «Магістр» в 

поточному складі. 
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2. Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального складу фахових 

екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Магістр». 

 

3. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який повідомив 

про наявність службових записок від деканів факультетів щодо формування з числа науково-

педагогічних працівників Університету предметних екзаменаційних комісій для прийму на 

навчання СО «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти та запропонував ухвалити ці 

комісії в поточному складі.  

Інших пропозицій не надходило. Марина А.С. запропонувала доручити відповідальному 

секретарю Приймальної комісії Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального 

складу предметних екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Бакалавр». 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Ухвалити предметні екзаменаційні комісії для прийму на навчання СО «Бакалавр» в 

поточному складі. 

2. Волкову С.В. підготувати наказ про затвердження персонального складу предметних 

екзаменаційних комісій для прийму на навчання СО «Бакалавр». 

 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін  

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


