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ПРОТОКОЛ №   7  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

03 березня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 12 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про формування пропозицій обсягу прийому фахівців з вищою освітою на 2018 р. 

 

1. Слухали: Декана гірничого факультету Подкопаєва С.В., декана факультету 

економіки та менеджменту Олейнікова О.А., декана факультету комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, автоматизації, електроінженерії та радіоелектроніки Тарасюк В.П., декана 

факультету комп’ютерних наук і технологій Ковальова С.О., декана факультету 

машинобудування, екології та хімічних технологій Сурженка А.М. щодо пропозицій обсягів 

державного замовлення при прийомі вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого 

спеціаліста за спеціальностями факультетів на 1 курс прискореної форми навчання. Волков С.В. 

запропонував визначити пропозиції обсягів державного замовлення відповідно до пропозицій 

деканів. 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

визначити пропозиції обсягів державного замовлення при прийомі вступників ОС «Бакалавр» на 

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

навчання відповідно до пропозицій деканів. 

 

2. Слухали: заступника відповідального секретаря Марину А.С., яка запропонувала 

встановити пропозиції обсягів державного замовлення при прийомі на ОС «Бакалавр» на основі 

ПЗСО відповідно до рекомендацій МОН щодо виконання державного замовлення у 2017 р. 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

встановити пропозиції обсягів державного замовлення при прийомі на ОС «Бакалавр» на основі 

ПЗСО відповідно до рекомендацій МОН щодо виконання державного замовлення у 2017 р. 

 

3. Слухали: відповідального секретаря приймальної комісії Волкова С.В., який 

запропонував встановити пропозиції щодо обсягів державного замовлення при прийомі на ОС 

«Магістр» відповідно до проведеного аналізу випускників ОС «Бакалавр». 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

встановити пропозиції щодо обсягів державного замовлення при прийомі на ОС «Магістр» 

відповідно до проведеного аналізу випускників ОС «Бакалавр». 

 

4. Слухали: голову приймальної комісії Ляшка Я.О., який запропонував доручити 

відповідальному секретаря приймальної комісії Волкову С.В. сформувати пропозиції щодо 

обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців на плановий 2018 р. за 

встановленими МОН формами, узгодити їх у встановленому порядку та надіслати до МОН в 

електронній та паперовій формі до 06 березня 2018 р. 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

доручити відповідальному секретаря приймальної комісії Волкову С.В. сформувати пропозиції 

щодо обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців на плановий 2018 р. за 

встановленими МОН формами, узгодити їх у встановленому порядку та надіслати до МОН в 

електронній та паперовій формі до 06 березня 2018 р. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок  

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


