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ПРОТОКОЛ №   14  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

17 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»: допуск заяв до участі в 

конкурсі, встановлення статусу «Затримано». 

Про допуск до участі в конкурсі заяв абітурієнтів, які надіслали копії додатку до атестату. 

Про прийняття заяв в паперовій формі. 

Різне. 

 

1. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є. В., який доповів, що станом на 08:00 17.07.2017 р. у ЄДБЕБО вилучено заяви 

абітурієнтів, подані до ДВНЗ «ДонНТУ» в яких був відсутній конкурсний бал та запропонував 

зафіксувати цей факт в протоколі засідання Приймальної комісії. 

До ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 472 електронних заяви. Приймальною комісією 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 перевірено вірність поданих абітурієнтами даних і 

встановлено можливість допуску до участі у конкурсі 264 заявам абітурієнтів. Тарасюк В.П. 

запропонувала допустити 264 заяви до участі в конкурсі та встановити заявам статус «Допущено 

до участі в конкурсі». 76 заяв мають невідповідності поданих даних, їм рекомендується 

встановити статуси «Затримано» з причини «Не відображається сканована копія додатку до 

атестату», «Завантажте сковану копію додатку до атестату», «Місце Вашого проживання не 

відноситься до сільської місцевості, зніміть позначку у Вашому електронному кабінеті». 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

на електронну пошту Приймальної комісії абітурієнти, заявам яких було встановлено статус 

«Затримано» з причини «Не відображається сканована копія додатку до атестату», «Завантажте 

сковану копію додатку до атестату», надіслали скановані копії додатків до атестату. 

Тарасюк В.П. відзначила здійснену перевірку та запропонувала допустити до участі в конкурсі 

заяви абітурієнтів: 
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 ПІБ Атестат Конкурсна пропозиція 
1.  Оверко Анастасія Анатоліївна НК № 49820086 075-ПСЗО 
2.  Солдатова Ангеліна Геннадіївна НК № 49817103 033-ПСЗО 
3.  Мостицький Максим Дмитрович НК № 49818551 125-ПСЗО 

151-ПСЗО 

072-ПСЗО 

184-ПСЗО 

281-ПСЗО 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

3. Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

відповідно до Листа МОН № 1/9-395 від 14.07.2017 р. (вх. ДонНТУ 1-3/900 від 14.07.2017 р.), з 

15 липня 2017 року вступник може подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в 

присутності представника приймальної комісії вищого навчального закладу буде перевірена 

неможливість створення електронного кабінету вступника. За результатами робочого дня, до 

Приймальної комісії звернулося два абітурієнта, які не могли створити власні електронні 

кабінети, факт чого зафіксовано відповідальним секретарем Приймальної комісії Тарасюк В.П. та 

оператором Приймальної комісії Бишенко Ю.А. 

Таблиця 1 
Заяви, подані до ДВНЗ «ДонНТУ» у паперовій формі  

у зв’язку з неможливістю створення власного електронного кабінету 

 
№ особової 

справи 
ПІБ Спеціальність 

Форма 

навчання 

1.  51210002 бД1 Батюцьких Вікторія Олександрівна 121Інженерія програмного 

забезпечення 

Денна 

2.  51230003 бД1 Батюцьких Вікторія Олександрівна 123Комп’ютерна інженерія Денна 

3.  31610006бД1 Батюцьких Вікторія Олександрівна 161Хімічна інженерія та 

технології 

Денна 

4.  31330029бД1 Кіріченко Юрій Сергійович 133 Галузеве 

машинобудування 

Денна 

5.  31310030бД1 Кіріченко Юрій Сергійович 131 Прикладна механіка Денна 
 

Тарасюк В.П. запропонувала допустити до участі в конкурсі прийняті в паперовій формі 

заяви та доручити Зіангірову Є.В. сформувати таблицю в форматі MS Excel із зазначенням даних 

абітурієнтів та надіслати її до ДП «Інфоресурс». 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Зафіксувати в протоколом засідання Приймальної комісії факт вилучення з ЄДЕБО заяв 

абітурієнтів, поданих до ДВНЗ «ДонНТУ» без обчисленого конкурсного балу. 

2. Допустити до участі в конкурсі заяви абітурієнтів, вірність поданих даних яких перевірено 

Приймальною комісією та встановити їм статус «Допущено до участі в конкурсі».  

Всього 264 заяв. Встановити 76 заявам статус «Затримано». 

3. Допустити до участі в конкурсі заяви абітурієнтів, які надіслали до Приймальної комісії 

скановані додатки до атестату про повну загальну середню освіту. Всього сім заяв. 

4. Допустити до участі в конкурсі прийняті в паперовій формі заяви у зв’язку з 

неможливістю створення власного електронного кабінету абітурієнтом. Всього п’ять заяв. 
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5.  Доручити Зіангірову Є.В. сформувати таблицю в форматі MS Excel із зазначенням даних 

абітурієнтів, заяви від яких прийнято у паперовій формі у зв’язку з неможливістю створення 

власного електронного кабінету та надіслати її до ДП «Інфоресурс». 

 

 

Заступник голови  

Приймальної комісії          Л.Л. Бачурін 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


