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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про розгляд положень, затверджених у 2017 році: 

- «Про Приймальну комісію ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про апеляційну комісію ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про відповідального секретаря Приймальної комісії ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про предметну екзаменаційну комісію та комісію по проведенню співбесіди 

ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про проведення Дня відкритих дверей ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про проведення профорієнтаційної роботи у ДВНЗ «БДМРПТ». 

- «Про проведення іспитів у формі тестового письмового опитування ДВНЗ 

«БДМРПТ». 

2. Про розгляд Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році; 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Бурдюжу Лесю Миколаївну – Голову Приймальної комісії, яка доповіла, що згідно 

Примірного положення про Приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

4 листопада 2015 року №1353/27798 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти 

і науки України № 622 від 06.06.2016 у 2017 році було розроблено та затверджено Положення 

про Приймальну комісію ДВНЗ «БДМРПТ». У період 2017-2018 рр. змін до Примірного 

положення від Міністерства освіти і науки України не надходило, що надає можливість 

перезатвердити положення, що наведені у п.1 порядку денного: 

 

І ВИСТУПИЛИ 

 

1. Паламарчук Валентина Вікторівна – член Приймальної комісії, яка запропонувала 

внести доповнення стосовно фахової атестаційної комісії у Положення про предметну 

екзаменаційну комісію та комісію по проведенню співбесіди ДВНЗ «БДМРПТ». 

2. Александрова Ірина Олексіївна – відповідальний секретар Приймальної комісії, яка 

запропонувала внести корективи щодо структури та змісту Положення про апеляційну комісію 

ДВНЗ «БДМРПТ» та Положення про відповідального секретаря Приймальної комісії ДВНЗ 

«БДМРПТ». 

3. Кобальчинська Лариса Павлівна – член приймальної комісії, яка запропонувала 

змінити Положення про проведення іспитів у формі тестового письмового опитування ДВНЗ 

«БДМРПТ» на Порядок проведення вступних іспитів у формі тестового письмового опитування 

ДВНЗ «БДМРПТ». 

 



І УХВАЛИЛИ 

 

1. Перезатвердити наступні положення для роботи Приймальної комісії у 2018 році: 

- «Про Приймальну комісію ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про проведення Дня відкритих дверей ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- «Про проведення профорієнтаційної роботи у ДВНЗ «БДМРПТ». 

2. Александровій Ірині Олексіївні до 15 лютого 2018 року розробити: 

- Положення «Про апеляційну комісію ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- Положення «Про відповідального секретаря Приймальної комісії ДВНЗ «БДМРПТ»; 

- Положення «Про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісію та комісію 

для проведенню співбесід ДВНЗ «БДМРПТ». 

- «Порядок проведення вступних іспитів у формі тестового письмового опитування 

ДВНЗ «БДМРПТ». 

 

ІІ СЛУХАЛИ 

 

Дудку Максима Юрійовича – уповноважену особу, який доповів, що згідно Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13.10.2018 №1378, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 листопада 2017 року за №1398/31266 було розроблено Порядок подання та 

розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти 

України в 2018 році. 

 

ІІ ВИСТУПИЛИ 

 

Сідюк Олександр В’ячеславович – член Приймальної комісії, який запропонував 

розробити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до ДВНЗ «БДМРПТ». 

 

ІІ УХВАЛИЛИ 

 

Дудці Максиму Юрійовичу до 15 лютого 2018 року розробити Порядок подання та 

розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «БДМРПТ» 

 

 

 

Голова Приймальної комісії     Л.М. Бурдюжа 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 


