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ПРОТОКОЛ №   12  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

14 липня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 14 липня 2017 року. 

Про надання дозволу внесення до ЄДЕБО заяв абітурієнтів, прийнятих в паперовій формі. 

Про встановлення середнього балу документів про здобутий раніше рівень освіти. 

 

1. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

станом на 08.00 14.07.2017 р. до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 174 електронні заяви. Відповідно до 

Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» в 

2017 році, Розділу ІІІ «Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією вищого 

навчального закладу» Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646, Правил прийому до базового 

університету ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, Приймальна комісія має перевірити вірність поданих 

абітурієнтом даних, за результатом чого змінити статус заяви вступника. Тарасюк В.П. доповіла 

про відсутність доступу до контактних даних та сканованих документів вступників (PrintScreen 

екрану додається), що унеможливлює опрацювання електронних заяв абітурієнтів, та 

обмеженість доступу до ЄДЕБО (PrintScreen екрану додається). 

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Марина А.С. доповіла про 

неможливість внесення до ЄДЕБО заяв абітурієнтів, прийнятих в паперовій формі у зв’язку з 

обмеженістю доступу до ЄДЕБО (PrintScreen екрану додається). 

Зіангіров Є.В. доповів про наявність обмежень щодо внесення заяв осіб, які мають 

дипломи попереднього ступеня навчання, видані до 2012 року. 

Враховуючи доповіді членів Приймальної комісії, Бачурін Л.Л. запропонував: 

- зафіксувати в протоколі засідання Приймальної комісії факт неможливості опрацювання 

електронних заяв у визначені нормативно-правовими актами терміни у зв’язку із недоліками 

роботи ЄДЕБО; 

- Тарасюк В.П. підготувати та надіслати Листа до Міністерства освіти і науки й 

ДП «Інфоресурс» з переліком існуючих проблем в роботі ЄДЕБО та проханням вжити заходи 

щодо усунення недоліків в роботі Єдиної державної електронної бази з питань освіти, які 

перешкоджають нормальному ходу прийому заяв від абітурієнтів. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла що 

відповідно до п. 1 § 4 розділу VII Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, вступники 

на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання які мають 
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розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в 

атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання подають заяви на вступ до університету в паперовій формі. До Приймальної комісії 

14 липня 2017 р. звернулося шість осіб, які змінили прізвища після отримання документу про 

повну загальну середню освіту. Тарасюк В.П. запропонувала надати дозвіл внести до ЄДЕБО 

заяви абітурієнтів які змінили прізвища після отримання документу про ПЗСО: 

Таблиця 1 
Заяви, подані до ДВНЗ «ДонНТУ» у паперовій формі у зв’язку зі зміною прізвища абітурієнта 

 № особової справи ПІБ Спеціальність 
Форма 

навчання 

1.  40710014 бЗн1 Рилькова Ольга Валеріївна 071 Облік і оподаткування Заочна 

2.  42810013бЗн1 Рилькова Ольга Валеріївна 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Заочна 

3.  40510036 бЗн1 Дронь Вікторія Сергіївна 051 Економіка Заочна 

4.  10540007бД1 Дронь Вікторія Сергіївна 054 Соціологія Денна 

5.  42810034бЗн1 Дронь Вікторія Сергіївна 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Заочна 

6.  40730035бЗн1 Дронь Вікторія Сергіївна 073 Менеджмент Заочна 

7.  40730042бЗн1 Барабаш Катерина 

Олександрівна 

073 Менеджмент Заочна 

8.  42810043бЗн1 Барабаш Катерина 

Олександрівна 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Заочна 

9.  40760041бЗн1 Барабаш Катерина 

Олександрівна 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Заочна 

10.  50330005бЗн1 Ханіна Оксана Вікторівна 033Філософія Заочна 

11.  40730032бЗн1 Манукян Маргарита Сергіївна 073 Менеджмент Заочна 

12.  40750033б Зн1 Манукян Маргарита Сергіївна 075 Маркетинг Заочна 

13.  40760008бЗн1 Швед Світлана Миколаївна 076  Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Заочна 

14.  40730009бЗн1 Швед Світлана Миколаївна 073 Менеджмент Заочна 

15.  42810010бЗн1 Швед Світлана Миколаївна 281  Публічне управління та 

адміністрування 

Заочна 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла про 

необхідність встановлення середнього балу документів про здобутий раніше рівень освіти за 

відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про освіту. 

Тарасюк В.П. зазначила, що відповідно до п. 7 § 6 розділу VII Правил прийому до 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, у разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що 

дорівнює 2; та запропонувала встановити абітурієнту Григораш Дар’ї Максимівні середній бал 

атестату рівним «2» за дванадцятибальною шкалою («100» за 200 бальною). 

Тарасюк В.П. зазначила, що відповідно до п. 6 § 5 розділу VIIІ Правил прийому до 

ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 році, у разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в п’ятибальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 3; та запропонувала встановити абітурієнту Денісу Сергію 

Валерійовичу середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста в п’ятибальній шкалі 

рівним «3». 

 

Голосували: 

«за»   11 
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«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

 

Ухвалили:  

1. Зафіксувати в протоколі засідання Приймальної комісії факт неможливості опрацювання 

електронних заяв у визначені нормативно-правовими актами терміни у зв’язку із недоліками 

роботи ЄДЕБО. 

2. Доручити відповідальному секретарю Приймальної комісії Тарасюк В.П. підготувати та 

надіслати Листа до Міністерства освіти і науки й ДП «Інфоресурс» з переліком існуючих 

проблем в роботі ЄДЕБО та проханням вжити заходи щодо усунення недоліків в роботі Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, які перешкоджають нормальному ходу прийому заяв 

від абітурієнтів. 

3. Надати дозвіл внести до ЄДЕБО заяви абітурієнтів які змінили прізвища після отримання 

документу про повну загальну середню освіту, зазначені в таблиці 1.  

4. Встановити абітурієнту Григораш Дар’ї Максимівні середній бал атестату рівним «2» за 

дванадцятибальною шкалою («100» за 200 бальною). 

5. Встановити абітурієнту Денісу Сергію Валерійовичу середній бал додатку до диплома 

молодшого спеціаліста в п’ятибальній шкалі рівним «3». 

 

 

 

 

Заступник голови  

Приймальної комісії          Л.Л. Бачурін 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


