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ПРОТОКОЛ №   12  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

02 травня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 10 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: заступник Відповідального секретаря Приймальної комісії Марина А.С. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про затвердження програм вступних випробувань. 

Про перерозподіл ліцензійного обсягу. 

 

1. Слухали: заступника Відповідального секретаря Приймальної комісії Марину А.С., яка 

доповіла про започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» на 

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» з 2018 р. Відповідно до Рішення Вченої ради Університету 

(протокол №8 від 26.04.2018р.) у 2018 р. відкрито набір на денну та заочну форму на 

ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр». Марина А.С. зазначила про необхідність затвердження 

Програми фахового вступного випробування ОС «Магістр» за спеціальністю 263 «Цивільна 

безпека» та включення блоку спеціальності до Програми додаткового вступного випробування з 

технічних спеціальностей. Лактіонов І.С. запропонував доручити директору ЦИКТ 

Ченікаловій Н.О. розмістити їх на офіційному сайті університету. 

 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Затвердити Програму фахового вступного випробування ОС «Магістр» за спеціальністю 

263 «Цивільна безпека» 

2.  Включити блок спеціальності 263 «Цивільна безпека» до Програми додаткового 

вступного випробування з технічних спеціальностей 

3. Диретору ЦИКТ Ченікаловій Н.О. розмістити електронні варіанти Програм на офіційному 

сайті університету. 

 

2. Слухали: заступника Відповідального секретаря Приймальної комісії Марину А.С., яка 

доповіла про необхідність перерозподілу ліцензованого обсягу при прийомі на навчання ОС 

«Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» у зв’язку з закриттям 

набору на спеціалізацію 281 «Адміністративний менеджмент». Марина А.С. повідомила про 

клопотання директора ННІПО Ганіч О.А. щодо перерозподілу ліцензійного обсягу на 

спеціалізацію «Державна служба»: денна форма 45 місць, заочна форма – 100 місць) Ляшок Я.О. 

запропонував задовольнити клопотання Ганіч О.А. 

 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

1. Розподілити ліцензійні обсяги при прийомі на навчання ОС «Магістр» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» Спеціалізації «Державна служба»: денна форма – 

45 місць, заочна форма – 100 місць 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Ляшок Я.О. 

 

 

Заступник Відповідального секретаря 

Приймальної комісії          А.С. Марина 

 


