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ПРОТОКОЛ №   6  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

23 лютого 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 13 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про Лист МОН № 1/9-109 від 22.02.2018 «Щодо формування пропозицій обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою освітою на 2018 р.» 

 

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

повідомив про Лист МОН № 1/9-109 від 22.02.2018 «Щодо формування пропозицій обсягу 

прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2018 р.» відповідно до якого, Університет має 

до 6 березня 2018 р. надіслати до Міністерства пропозиції щодо обсягу державного замовлення 

на прийом та випуск фахівців за встановленими формами, підготовленими та узгодженими у 

встановленому порядку на плановий 2018 р. Бачурін Л.Л. запропонував доручити деканам 

факультетів проаналізувати можливість прийому вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР 

молодшого спеціаліста за спеціальностями факультету на 1 курс прискореної форми навчання та 

надати пропозиції щодо обсягів державного замовлення; заступнику відповідального секретаря 

Мариній А.С. проаналізувати виконання державного замовлення у 2017 р. прийому та надати 

пропозиції щодо обсягів державного замовлення при прийомі ОС «Бакалавр» на 1 курс на основі 

ПСЗО; Волкову С.В. проаналізувати випуск фахівців ОС «Бакалавр» та надати пропозиції щодо 

обсягів державного замовлення при прийомі на ОС «Магістр». Усі пропозиції надати на розгляд 

Приймальної комісії до 03 березня поточного року. Інших пропозицій не надходило. 

 

Голосували: 

«за»   13 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Деканам факультетів проаналізувати можливість прийому вступників ОС «Бакалавр» на 

основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями факультету на 1 курс прискореної форми 

навчання та надати пропозиції щодо обсягів державного замовлення до 03.03.2018 р. 

2. Мариній А.С. проаналізувати виконання державного замовлення у 2017 р. прийому та 

надати пропозиції щодо обсягів державного замовлення при прийомі ОС «Бакалавр» на 1 курс на 

основі ПСЗО до 03.03.2018 р. 

3. Волкову С.В. проаналізувати випуск фахівців ОС «Бакалавр» та надати пропозиції щодо 

обсягів державного замовлення при прийомі на ОС «Магістр» до 03.03.2018 р. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок  

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


