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ПРОТОКОЛ №   21  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

24 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 абітурієнтів, яким знято помилково встановлений 

сільський коефіцієнт. 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів Освітнього центру «Донбас-

Україна». 

Про прийняття заяв в паперовій формі. 

Про закриття набору на поповнення груп. 

Про зміну складу Приймальної комісії. 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають на ОС 

«Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста. 

Про допуск до складання додаткового фахового випробування абітурієнтам, які вступають 

на ОС «Магістр» за неспорідненою спеціальністю. 

 

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

Зіангірова Є. В., який доповів, що до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 1052 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 46 заявам абітурієнтів. 15 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 

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, 
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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.  
Дмитріев Олег Сергійович  

125-ПСЗО 

2.  122-ПСЗО 

3.  

Левченко Ганна Андріївна 

122-ПСЗО 

4.  125-ПСЗО 

5.  151-ПСЗО 

6.  171-ПСЗО 

7.  
Пишний Віталій Вікторович  

051-ПСЗО 

8.  132-ПСЗО 

9.  Фурч Олександр Володимирович 171-ПСЗО 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: 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 

 

4. 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.  4073 Дементьєва Ірина 

Володимирівна 

073 Менеджмент Заочна 

2.  4076 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Заочна 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

на поповнення груп за спеціальностями 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та 
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6.050702 «Електромеханіка» не було подано жодної заяви та запропонувала закрити набір за 

даними спеціальностями на основі диплому молодшого спеціаліста. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році, не можуть бути 

членами Приймальної комісії особи, родичі який вступають в цьому році до навчального закладу. 

Тарасюк В.П, запропонувала зафіксувати в протоколі засідання Приймальної комісії факт 

виведення зі складу Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» Подкопаєва Сергія Вікторовича, 

д.т.н., професора, декана гірничого факультету, відповідно до наказу № 294-03 від 24.07.2017 р. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

Зіангірова Є.В. про необхідність скасування заяв абітурієнта через технічну помилку та за заявою 

вступника (Акт про скасування 13130 від 24.07.17, Акт про скасування 13110 від 24.07.17). 

Всього сім заяв. 

Зіангіров Є.В. доповів про те, що абітурієнтом Ареян Ліліт Рубенівною через власний 

електронний кабінет до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано заяви на п'ять спеціальностей для участі в 

конкурсі на місця державного замовлення, що суперечить Умовам прийому до вищих навчальних 

закладів України у 2017 році. Волков С.В. запропонував встановити заяві, яка була подана 

останньою – на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми 

навчання статус «Відмова» з причини «Порушення умов прийому». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

8. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка 

запропонувала надати допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають на 

ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на денну та заочну форму. Всього 

374 заяви. 
  

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

9. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка 

запропонувала надати допуск до складання додаткового вступного випробування абітурієнтам, 

які вступають на ОС «Магістр» за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. 

Всього 178 заяв. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

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

46 заявам. Встановити 15 заявам статус «Затримано». 

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

сільського коефіцієнту. Всього дев’ять заяв. 

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

центр «Донбас-Україна». 

4. 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 дві 

заяви. 

5. Закрити набір на поповнення груп за спеціальностями 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» та 6.050702 «Електромеханіка». 

6. Зафіксувати в протоколі засідання Приймальної комісії факт виведення зі складу 

Приймальної комісії ДВНЗ «ДонНТУ» Подкопаєва Сергія Вікторовича, д.т.н., професора, декана 

гірничого факультету, відповідно до наказу № 294-03 від 24.07.2017 р. 

7. Скасувати за заявою абітурієнтів та технічною помилкою сім заяв. 

8. Встановити заяві Ареян Ліліт Рубенівни на спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» денної форми навчання статус «Відмова» з причини «Порушення умов 

прийому». 

9. Надати допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають на ОС 

«Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на денну та заочну форму. Всього 

374 заяви. 

10. Надати допуск до складання додаткового вступного випробування абітурієнтам, які 

вступають на ОС «Магістр» за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. Всього 

178 заяв. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


