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ПРОТОКОЛ №   26  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

26 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» 26 липня 2018 року. 

Про допуск до участі у конкурсі вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого 

спеціаліста. 

Про допуск до складання вступних випробувань вступників ОС «Магістр». 

Про поновлення на навчання. 

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 26 липня до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано 15 заяв в 

електронній формі (у т.ч. 13 на денну форму та 2 на заочну форму). Марина А.С. доповіла, що 

після розгляду електронних заяв, статус «зареєстровано» встановлено 27 заявам, які можуть бути 

допущені до участі в конкурсі. 

Волков С.В. запропонував допустити до участі в конкурсі 27 заяв. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі в конкурсі 27 заяв, поданих в електронній формі. 

 

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

доповіла про складання вступних випробувань вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР 

молодшого спеціаліста та запропонувала допустити до участі у конкурсі вступників, які склали 

вступні випробування та встановити статус «відмова» заявам вступників, що не з’явились на 

вступні випробування та не склали вступні випробування.. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі у конкурсі вступників ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста, 

які склали вступні випробування та встановити статус «відмова» заявам вступників, що не 

з’явились на вступні випробування та не склали вступні випробування.. 

 

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

з 09 липня на ОС «Магістр» було подано 638 заяв (у т.ч. 371 на денну та 267 на заочну форму) та 
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запропонував допустити 141 абітурієнта до складання додаткових вступних випробувань з 

економічних та технічних спеціальностей. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Допустити 141 абітурієнта до складання додаткових вступних випробувань з економічних та 

технічних спеціальностей 

 

4. Слухали: заступника декана факультету КІТАЕР Лактіонова І.С. з клопотанням про 

поновлення Саприкіна Дмитра Сергійовича на ІІ курс спеціальності 171 - Електроніка денної  

форми навчання в групу ЕЛТм-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 01.09.2018 р. Саприкін Д.С. 

навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ, 2016-2018 

рр., закінчив повних 3 семестри за спеціальністю 171 Електроніка, форма навчання – денна. Був 

відрахований наказом № 140 від 19.03.2018 р. за невиконання навчального плану.
 
 

При поновленні до університету академічної різниці не встановлено. З умовами 

поновлення Саприкін Д.С. ознайомлений та згоден.
 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили: 

Поновити Саприкіна Дмитра Сергійовича на ІІ курс спеціальності  

171 Електроніка денної форми навчання в групу ЕЛТм-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р.  

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


