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ПРОТОКОЛ №   9  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

19 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 затвердження результатів Всеукраїнської олімпіади. 

Про внесення змін до Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ у 2018 р. 

 

1. Слухали: Голову Організаційного комітету з проведення Всеукраїнської олімпіади Тарасюк 

В.П., яка повідомила, що для участі в ІІ турі Олімпіади ДВНЗ «ДонНТУ» 17.03.2018 року 

зареєструвалися 11 учасників, з них у розрізі конкурсних предметів: 

Математика – 3 особи; 

Українська мова – 8 осіб. 

Предметними комісіями перевірено роботи учасників та виставлено бали. Переможці ІІ 

туру – учасники олімпіади, які набрали більше 90% можливих балів у ІІ турі – отримали 

додаткові бали до сертифікату ЗНО з української мови: 

 

№ з/п ПІБ учасника Олімпіади Кількість додатково нарахованих балів 

1.  Сербулова Яна Олександрівна 2 

2.  Тимошенко Валерія  Олександрівна 10 

3.  Філь Карина Володимирівна 10 

4.  Холод Дмитро Вікторович 2 

 

Тарасюк В.П. запропонувала затвердити результати Всеукраїнської олімпіади 

ДВНЗ ДонНТУ та врахувати отримані учасниками додаткові бали при подачі ними заяв на 

спеціальності Університету відповідно до Правил прийому 2018 р. 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Затвердити результати Всеукраїнської олімпіади. 

2. Врахувати отримані учасниками додаткові бали при подачі ними заяв на спеціальності 

Університету відповідно до Правил прийому 2018 р. 
 

 

2. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В. про подання на 

розгляд Приймальної комісії змін до Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2018 р. відповідно 

до змін у законодавстві або за клопотаннями деканів факультетів. Лактіонов І.С. запропонував 

сформовані пропозиції змін до Правил прийому ухвалити в поточній редакції (додаються) та 

доручити Волкову С.В. представити зміни до Правил прийому на засіданні Вченої ради 

Університету для затвердження. 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Сформовані пропозиції змін до Правил прийому ухвалити в поточній редакції. 

2. Волкову С.В. представити зміни до Правил прийому на засіданні Вченої ради 

Університету для затвердження. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Ляшок Я.О. 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 

 


