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ПРОТОКОЛ №   30  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

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

спеціаліста. 

Про допуск до участі у конкурсі вступників ОС «Магістр». 

Про анулювання роботи вступника. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. 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. 

 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який доповів, про 

результати складання вступного випробування з іноземної м про складання вступних 

випробувань вступників ОС «Магістр» та запропонував 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 «Магістр», 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, про 

порушення процедури складання вступного випробування абітурієнтом ОС «Магістр» на 
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вступному випробуванні зі спеціальності 073 «Менеджмент» про що екзаменаційною комісією 

що проводила вступне випробування складено Акт. Бачурін Л.Л. запропонував встановити заяві 

вступника на конкурсні пропозиції спеціальності 073 «Менеджмент» статус «відмова» з причини 

анулювання результатів роботи відповідно до складеного Акту. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили: 

Встановити заяві вступника на конкурсні пропозиції спеціальності 073 «Менеджмент» статус 

«відмова» з причини анулювання результатів роботи відповідно до складеного Акту. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


