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ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»
26 лютого 2020р.

м. Дніпро

№3

засідання Приймальної комісії
Членів Приймальної комісії – 5
ПРИСУТНІ: Шаптала М.В., Панік Л.А., Власенко І.В., Ужеловський А.В.,
Мазуркевич О.І.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Затвердження складу Предметних екзаменаційних (в тому числі для проведення
співбесід) комісій.
2. Затвердження складу Фахової атестаційної комісії.
3. Затвердження складу Апеляційної комісії.
4. Затвердження вартості навчання.
5. Про результати проведення Дня відкритих дверей в Університеті.
1. СЛУХАЛИ:
Голову Приймальної комісії (ректор) Шапталу М.В., який довів до відома присутніх
основні вимоги Положення про Предметну екзаменаційну комісію Приватного закладу вищої
освіти «Дніпровський технологічний університет «ШАГ» при формуванні Предметної
екзаменаційної комісії та основні її обов’язки. Запропонував, зважаючи на обмежений
кадровий склад Університету, що тільки формується, покласти на єдиний склад комісії
функції по проведенню вступних випробувань при вступі на навчання за ступенем бакалавра,
а саме:
– при вступі на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти осіб, які згідно Умов прийому та Правил прийому мають
право на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів за результатами
вступних іспитів;
– у формі співбесіди при вступі на перший курс на навчання для здобуття ступеня
бакалавра на основі повної загальної середньої освіти в передбачених Умовами прийому та
Правилами прийому випадках.
Відповідального секретаря Приймальної комісії Власенко І.В., якаознайомив присутніх
із складом Предметної екзаменаційної комісії:
- Українська мова та література – Ричко Н.П. (СЗОШ № 75, вчитель Української мови
та літератури);
- Математика – Литвиненко К.В. (СЗОШ № 38, вчитель математики);
- Фізика – Титаренко В.В. (ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, доцент
кафедри «Фізика»);
- Іноземна мова – Цвєтаєва О.В. (ДНУ ім. О. Гончара, доцент кафедри «Іноземні мови
для інженерно-технічних та природничих спеціальностей»).
Головою Предметної екзаменаційної комісії призначити доцента кафедри
«Інформаційні технології»ПЗВО «Дніпровський технологічний університет «ШАГ»
Шапталу Д.Є.
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад Предметної екзаменаційної комісії.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» – 5
«проти» – немає
«утримались» – немає
2. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря Приймальної комісії Власенко І.В., яка ознайомила
присутніх із складом Фахової атестаційної комісії з метою формування екзаменаційних
матеріалів для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (спеціальність
122 «Комп’ютерні науки»):
- Куроп’ятник О.С. – ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, доцент кафедри
«Комп’ютерні інформаційні технології»;
- Сотула М. – Комп’ютерна Академія «ШАГ», викладач кафедри «Розробка
програмного забезпечення»;
- Мазуркевич О.І. – ПЗВО «Дніпровський технологічний університет «ШАГ», доцент
каф. «Інформаційні технології».
Головою Фахової атестаційної комісії призначити Мазуркевич О.І..
УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад Фахової атестаційної комісії.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» – 4
«проти» – немає
«утримались» – немає
3. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря Приймальної комісії Власенко І.В., яка
ознайомила
присутніх із складом Апеляційної комісії для розгляду апеляцій вступників на основі повної
загальної середньої освіти та на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра:
- Українська мова та література – Добрицька І.П. (СЗОШ № 75, вчитель Української
мови та літератури);
- Математика – Панік Л.О. (ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, асистент кафедри
«Комп’ютерні інформаційні технології»);
- Фізика – Краєва В.С. (ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, доцент кафедри «Фізика»);
- Іноземна мова – Знанецька О.М. (ДНУ ім. О. Гончара, доцент кафедри «Іноземні
мови для інженерно-технічних та природничих спеціальностей»);
- 122 «Комп’ютерні науки» –Ужеловський А.В. (доцент зав. каф. «Інформаційні
технології» ПЗВО «Дніпровський технологічний університет «ШАГ»);
Головою Апеляційної комісії призначити Паніка Л.А
УХВАЛИЛИ:
Затвердити склад Апеляційної комісії.
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