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ПРОТОКОЛ №   22  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

21 липня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 21 липня 2018 року. 

Про допуск до складання іспитів вступників ОС «Бакалавр», що мають право вступати за 

результатами вступних випробувань. 

Про затвердження Протоколу співбесіди. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. Слухали: відповідальну особу Приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних 

заяв Патрушеву О.І., яка доповіла, що з 20 липня до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано 17 заяв в 

електронній формі (у т.ч. 14 на денну форму та 3 на заочну форму). Марина А.С. доповіла, що 

після розгляду електронних заяв, статус «зареєстровано» встановлено 43 заявам, які можуть бути 

допущені до участі в конкурсі. 

Волков С.В. запропонував допустити до участі в конкурсі 43 заяви. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі в конкурсі 43 заяв, поданих в електронній формі. 

 

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

доповіла про складання вступних випробувань з конкурсних предметів та зазначила можливість 

допуску до подальшого складання вступних випробувань вступників, що склали вступні 

випробування, встановлення статусу «відмова» вступникові з причини «не з’явився на вступне 

випробування», та можливість допуску до участі в конкурсі 5 вступників (21 заява). 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до подальшого складання вступних випробувань вступників, що склали вступні 

випробування, встановлення статусу «відмова» вступникові з причини «не з’явився на вступне 

випробування», та можливість допуску до участі в конкурсі 5 вступників (21 заява). 

 

3. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В. який зазначив, що 

відповідно до Протоколу співбесіди №1, комісією у складі Нємцева Н.С. (голова комісії), 

Гоголєва Н.Ф., Артеменко Ю.А. ухвалено позитивний висновок про проходження співбесіди 

Сергієнком Артемов Сергійовичем, запропонував затвердити протокол співбесіди та 
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рекомендувати Сергієнка Артема Сергійовича до зарахування на спеціальність 133 Галузеве 

машинобудування (Проектування та експлуатація гірничих машин і комплексів) заочної форми 

навчання за рахунок коштів державного бюджету. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Затвердити протокол співбесіди та рекомендувати Сергієнка Артема Сергійовича до зарахування 

на спеціальність 133 Галузеве машинобудування (Проектування та експлуатація гірничих машин 

і комплексів) заочної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


