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ПРОТОКОЛ №   18  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

21 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. 

Про прийняття заяв в паперовій формі. 

Про допуск до участі в конкурсі абітурієнтів, яким знято помилково встановлений 

сільський коефіцієнт. 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

 

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

Зіангірова Є. В., який доповів, що до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 882 електронні 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 221 заявам абітурієнтів, 49 заяв були скасовані абітурієнтами. 32 заяви 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.  Кулешов Дмитро Олексійович НК № 44827398 132-ПСЗО 

133-ПСЗО 

141-ПСЗО 
2.  Мироненко Ярослав Романович НК № 49818524 184-ПСЗО 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

3. Слухали: 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 у паперовій формі у зв’язку з неможливістю створення електронного кабінету 

 
№ особової 

справи 
ПІБ Спеціальність 

Форма 

навчання 

1.   Кобець Андрій Вікторович 281 Публічне управління та 

адміністрування 

Денна 

2.   054 Соціологія Денна 

3.   076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Денна 

4.   073 Менеджмент 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»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

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

до Приймальної комісії звернулися із Заявами про зняття сільського коефіцієнту з поданих ними 

заяв до університету. Тарасюк В.П. запропонувала скорегувати заяви шляхом зняття сільського 

коефіцієнту та допустити подані заяви до участі в конкурсі: 

5.  

 ПІБ Пропозиція 

1.  Бондаренко Крістіна Сергіївна 073-ПСЗО 

076-ПСЗО 

281-ПСЗО 

2.  Андрєєв Максим Станіславович 121-ПСЗО 

193-ПСЗО 

3.  Ковальова Марія Сергіївна 076-ПСЗО 

281-ПСЗО 

073-ПСЗО 

054-ПСЗО 

4.  Ємець Сергій Сергійович 121-ПСЗО 

123-ПСЗО 

133-ПСЗО 

5.  Мироненко Ярослав Романович 184-ПСЗО 

6.  Швець Тетяна Миколаївна 103-ПСЗО 

281-ПСЗО 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

Зіангірова Є.В. про необхідність скасування заяв абітурієнта через технічну помилку. Всього три 

заяви (Акт про скасування 12839 від 21.07.17). 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Допустити до участі в конкурсі та встановити статус «Допущено до участі в конкурсі» 221 

заяві. Встановити 32 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 чотири заяви. 

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

неможливістю створення власного електронного кабінету абітурієнтом. Всього чотири заяви. 

4.  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». 

5. Допустити до участі в конкурсі заяви, яким скореговано конкурсний бал на основі зняття 

сільського коефіцієнту. Всього 15 заяв. 

6. Зіангірову Є.В. скасувати заяви абітурієнтів через допущену технічну помилку. Всього 

три заяви. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


