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ПРОТОКОЛ №   19  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

22 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 затвердження розподілу обсягу державного замовлення. 

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 допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів Освітнього центру «Донбас-

Україна». 

 

 

1. Слухали: Першого проректора Бачуріна Л.Л., який доповів про Затвердження обсягів 

державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для вищих навчальних 

закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році, що 

знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН № 1076 від 

21.07.2017 р.), відповідно до якого для ДВНЗ «Донецький державний технічний університет» 

виділено 414 місць ОС «Бакалавр» денної форми навчання, в тому числі 327 місць на основі 

повної загальної освіти, 87 місць на основі диплому молодшого спеціаліста; 25 місць заочної 

форми навчання. В тому числі для Індустріального інституту ДВНЗ «ДонНТУ»:  

денна форма навчання  

051 Економіка – п'ять місць,  

073 Менеджмент – чотири місця,  

133 Галузеве машинобудування – 10 місць,  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 10 місць,  

184 Гірництво – 20 місць;  

заочна форма 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – три місця,  

184 Гірництво – 10 місць.  

З 28 спеціальностей, на які оголошено набір до університету на чотири спеціальності не 

виділено бюджетних місць: 033 Філософія, 054 Соціологія, 075 Маркетинг, 281 Публічне 

управління та адміністрування. 

На ОС «Магістр» за освітньо-професійними програмами підготовки виділено 157 місць 

денної форми, 0 місць заочної форми навчання. Бачурін Л.Л. запропонував затвердити розподіл 

обсягу державного замовлення на ОС «Магістр» відповідно до подання деканатів. Доручити 

Відповідальному секретарю Приймальної комісії Тарасюк В.П. опублікувати обсяги державного 

замовлення ДВНЗ «ДонНТУ» на інформаційних дошках університету. Доручити начальнику 

ЦІКТ Ченікаловій Н.О. опублікувати обсяги державного замовлення ДВНЗ «ДонНТУ» на 

офіційному сайті університету. 

Розподіл обсягу державного замовлення на ОС «Магістр» за спеціалізаціями денної форми 



 2 

Код, назва спеціальності Спеціалізація 
Обсяг 

держ.замовлення 

103 Науки про Землю Геологія 3 

184 Гірництво 

Розробка родовищ та видобування корисних 

копалин 
16 

Охорона праці в гірництві 13 

Управління гірничими підприємствами 4 

Шахтне та підземне будівництво 2 

Збагачення корисних копалин 0 

Маркшейдерська справа 5 

193 Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій 2 

141 
Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод 
4 

Електромеханічні системи геотехнічних 

виробництв 
2 

Електротехнічні системи електроспоживання 4 

144 Теплоенергетика Теплоенергетика 3 

151 
Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 

Комп’ютеризовані системи управління та 

автоматика 
5 

Автоматизоване управління технологічними 

процесами 
4 

171 Електроніка Електроніка 5 

172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка 5 

051 Економіка 

Економічна кібернетика 2 

Міжнародна економіка 0 

Економіка бізнесу 0 

Економіка довкілля та природних ресурсів 0 

071 Облік і оподаткування 
Оподаткування 2 

Облік і аудит 3 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Страхування та управління ризиками 0 

Фінансово-економічна безпека 2 

Фінанси і кредит 0 

073 Менеджмент 

Управління персоналом та економіка праці 3 

Логістика 0 

Менеджмент туристичної діяльності 0 

Бізнес-адміністрування 4 

075 Маркетинг Маркетинг 2 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Економіка підприємства 10 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 
Адміністративний менеджмент 0 

031 Релігієзнавство Релігієзнавство 0 

121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення 8 

Програмне забезпечення мультимедійних систем 

для ігрових додатків 
5 

122 Комп’ютерні науки  Комп'ютерні науки  12 

123 Комп’ютерна інженерія 
Комп’ютерна інженерія 4 

Проектування мікросистем 4 

101 Екологія Екологія 4 

131 Прикладна механіка 
Мехатронні системи та комплекси в технології 

машинобудування 
5 

132 Матеріалознавство Матеріалознавство 0 

133 Галузеве машинобудування 
Техніка переробки сировинних матеріалів 5 

Мехатронне обладнання гірничих виробництв 3 

152 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальная техніка 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 
0 

161 Хімічні технології та інженерія Хімічна технологія та інженерія 2 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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2. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є. В., який доповів, що до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 942 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 72 заявам абітурієнтів. 26 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 

 

3. 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 

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.  11840020бЗн1 Воротиленко  

Олена Володимирівна 

184 Гірництво Заочна 

2.  11030021бЗн1 103 Науки про землю Заочна 

3.  11930022бЗн1 193 Геодезія та землеустрій Заочна 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

4. 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.  Чавелєв Анатолій Вадимович НК № 22847472 121-ПСЗОз 

151-ПСЗОз 

123-ПСЗОз 

125-ПСЗОз 
2.  Янковицький Олександр Валентинович НК № 49818783 184-ПСЗО 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

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

відповідно до Листа МОН № 1/9-400 від 21.07.2017 р. «Щодо формування конкурсного балу з 

урахуванням сільського коефіцієнту», Приймальна комісія має забезпечити ухвалення 

обґрунтованого рішення при застосуванні сільського коефіцієнту. У разі подання вступником 

особисто або засобами електронного зв’язку уточнених документів щодо місця його реєстрації, 

Приймальна комісія має забезпечити оперативне внесення або видалення позначки сільського 

коефіцієнту 1,02 у заявах вступників. Тарасюк В.П. повідомила, що на електрону пошту 

Приймальної комісії надійшли скановані копії, що підтверджують місце реєстрації від 

21 абітурієнта. Тарасюк В.П. запропонувала скорегувати заяви шляхом зняття сільського 

коефіцієнту та допустити подані заяви до участі в конкурсі: 

 

 ПІБ Пропозиція 

1.  

Болграбський Дмитро Ігорович 

131-ПСЗО 

2.  133-ПСЗО 

3.  144-ПСЗО 

4.  
Горобець Ігор Анатолійович 

151-ПСЗО 

5.  172-ПСЗО 

6.  Давиденко Оксана Сергіївна 101-ПСЗО 

7.  
Давидов Даниїл Русланович 

141-ПСЗО 

8.  144-ПСЗО 

9.  
Дмитрієв Олег Сергійович  

125-ПСЗО 

10.  122-ПСЗО 

11.  
Ігнатьєв Євген Олександрови 

121-ПСЗОз 

12.  073-ПСЗО 

13.  Костюк Дмитро Євгенович 281-ПСЗО 

14.  
Кругляк Петро Миколайович 

131-ПСЗО 

15.  144-ПСЗО 

16.  

Кузьменко Олександр Олександрович 

101-ПСЗО 

17.  133-ПСЗО 

18.  184-ПСЗО 

19.  193-ПСЗО 

20.  
Кулаков Дмитро Іванович 

073-ПСЗО 

21.  133-ПСЗО 

22.  Лозинська Катерина Сергіївна 054_ПСЗО 

23.  
Нестеренко Ганна Ігорівна  

141-ПСЗО 

24.  184-ПСЗО 

25.  
Пишний Віталій Вікторович  

051-ПСЗО 

26.  132-ПСЗО 

27.  
Сачко Вадим Віталійович  

073-ПСЗО 

28.  101-ПСЗО 

29.  

Семеністий Костянтин Олександрович 

281-ПСЗО 

30.  033-ПСЗО 

31.  122-ПСЗО 

32.  125-ПСЗО 

33.  Стецьков Ростислав Романович 184-ПСЗО 

34.  Трошин Владислав Дмитрович 152-ПСЗО 

35.  Трубчанін Карина Олексіївна 121-ПСЗОз 

36.  Яртемик Євгеній Анатолійович 151-ПСЗО 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

6. Керівника Освітнього центру «Донбас-Україна» Марину А.С., яка запропонувала надати 

допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають через освітній центр 

«Донбас-Україна». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

 

 

Ухвалили:  

1. Затвердити розподіл обсягу державного замовлення за ОС «Магістр». Доручити 

Відповідальному секретарю Приймальної комісії Тарасюк В.П. опублікувати обсяги державного 

замовлення ДВНЗ «ДонНТУ» на інформаційних дошках університету. Доручити начальнику 

ЦІКТ Ченікаловій Н.О. опублікувати обсяги державного замовлення ДВНЗ «ДонНТУ» на 

офіційному сайті університету. 

2. Допустити до участі в конкурсі та встановити статус «Допущено до участі в конкурсі» 72 

заявам. Встановити 26 заявам статус «Затримано». 

3. Надати дозвіл внести до ЄДЕБО та допустити до участі в конкурсі заяви абітурієнтів які 

змінили прізвища після отримання документу про повну загальну середню освіту. Всього три 

заяви. 

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

скановані додатки до атестату про повну загальну середню освіту. Всього п’ять заяв. 

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

сільського коефіцієнту. Всього 36 заяв. 

6. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів, які вступають через освітній 

центр «Донбас-Україна» та мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при 

вступі до ВНЗ 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


