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ПРОТОКОЛ №   16  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

19 липня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 12 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

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. 

Різне. 
 

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

Зіангірова Є. В., який доповів, що до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 744 електронних заяв. 

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 142 заяв абітурієнтів. 45 заяв були скасовані абітурієнтами Тарасюк В.П. запропонувала 

допустити 142 заяви до участі в конкурсі та встановити заявам статус «Допущено до участі в 

конкурсі». 95 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»   12 

«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: 

 ПІБ Атестат Конкурсна пропозиція 
1.  Шустова Ганна Юріївна НК № 49822348 123-ПСЗО 

051-ПСЗО 
2.  Жабко Олександр Сергійович НР № 49548358 172-ПСЗО 

171-ПСЗО 

141-ПСЗО 

122-ПСЗО 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

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

звернення РОЗУМКОВА Владислава Валерійовича щодо можливості вступу до ДВНЗ 

«ДонНТУ» без оригіналу документа про повну загальну середню освіту у зв’язку із пере 

випуском документа через помилку під час виготовлення. Абітурієнтом подано документи що 

підтверджують факт допущення помилки при виготовлені атестату та направлення даного 

документу на пере випуск. Бачурін Л.Л. запропонував доручити Тарасюк В.П. підготувати та 

направити листа до МОН щодо роз’яснень дій Приймальної комісії в даному випадку. 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

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

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

Всього 142 заявb. Встановити 90 заявам статус «Затримано». 

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

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

3. Доручити Тарасюк В.П. підготувати та направити листа до МОН щодо роз’яснень дій 

Приймальної комісії в випадку Розумкова В.В. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


