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ПРОТОКОЛ №   23  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

26 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 прийняття заяв в паперовій формі. 

Про допуск до участі в конкурсі абітурієнтів Освітнього центру «Донбас-Україна» та 

абітурієнтів, які успішно склали вступні випробування. 

Про розподіл місць державного замовлення за окремими спеціальностями. 

Про технічні перебої в роботі електронної пошти Приймальної комісії. 

 

 

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

Зіангірова Є. В., який доповів, що до ДВНЗ «ДонНТУ» надійшло 1181 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 239 заявам абітурієнтів. 
 

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, 

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 

шести абітурієнтів. Тарасюк В.П. запропонувала скорегувати заяви шляхом зняття сільського 

коефіцієнту та допустити подані заяви до участі в конкурсі: 
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 ПІБ Пропозиція 

1.  

Андреев Максим Станіславович 

121-ПСЗО 

2.  125-ПСЗО 

3.  132-ПСЗО 

4.  141-ПСЗО 

5.  152-ПСЗО 

6.  193-ПСЗО 

7.  
Бистрих Тетяна Сергіївна 

161-ПСЗО 

8.  101-ПСЗО 

9.  
Кеба Владислав Вячеславович 

051-ПСЗО 

10.  133-ПСЗО 

11.  Костюк Андрій Віталійович  122-ПСЗО 

12.  Покотілов Євген Дмитрович  193-ПСЗО 

13.  

Пономаренко Кирило Олександрович 

184-ПСЗО 

14.  123-ПСЗО 

15.  122-ПСЗО 

16.  121-ПСЗО 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

Зіангірова Є. В., який доповів, що деякі абітурієнти потребують корегування середнього балу 

атестату. Олейніков О.А. запропонував скорегувати середній бал відповідно до заяв абітурієнтів 

та надісланих ними підтверджуючих документів й допустити ці заяви до участі в конкурсі. 

 

 ПІБ абітурієнта Пропозиція Конкурсний бал 

1.  
Бистрих Тетяна Сергіївна 

161-ПСЗО 139,415 

2.  101-ПСЗО 139,415 

3.  

Коваленко Вікторія Юріївна 

033-ПСЗОз 118,192 

4.  054_ПСЗО 118,192 

5.  073-ПСЗОз 118,192 

6.  076-ПСЗОз 118,192 

7.  281-ПСЗОз 118,192 

8.  Попугаєв Андрій Миколайович 121-ПСЗО 130,295 

9.  Ульянченко Костянтин Дмитрович 122-ПСЗОз 121,591 

10.  Усов Ілля Ігорович  123-ПСЗО 144,663 

11.  

Кулешов Дмитро Олексійович 

132-ПСЗО 124,706 

12.  133-ПСЗО 125,929 

13.  141-ПСЗО 122,261 

14.  144-ПСЗО 122,261 

15.  
Ходус Інна Анатоліївна  

072-ПСЗО 139,256 

16.  101-ПСЗО 139,256 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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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.   

Лисенко Світлана Леонідівна 

076  Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Заочна 

2.   073 Менеджмент Заочна 

3.   281 Публічне управління та 

адміністрування 

Заочна 

 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

5. Слухали: Керівника Освітнього центру «Донбас-Україна» Марину А.С., яка 

запропонувала допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, що вступають через освітній центр 

«Донбас-Україна» та мають спеціальні права для вступу до навчальних закладів й успішно 

склали вступні випробування. Всього 220 заяв. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

6. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка в 

присутності членів та технічних співробітників Приймальної комісії зафіксувала факт наявності 

технічних проблем в роботі електронної пошти Приймальної комісії. Зокрема в телефонній 

розмові з абітурієнтом було визначено відсутність на поштовій скриньці Приймальної комісії 

листа, який абітурієнтом був надісланий двічі й потім був отриманий на особисту пошту 

Сурженка А.М. Ковальов С.О. запропонував зафіксувати даний факт в протоколі засідання 

Приймальної комісії та доручити директору ЦІКТ Ченікаловій Н.О. здійснити перевірку роботи 

електронної пошти Приймальної комісії. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

7. Слухали: першого проректора Бачуріна Л.Л., який доповів про відсутність технічної 

можливості розподілу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти обсягу державного 

замовлення між ДВНЗ «ДонНТУ» та Індустріальним інститутом ДВНЗ «ДонНТУ» на 

ОС «Бакалавр» при вступі на основі повної загальної освіти, відповідно до Наказу МОН № 1076 

від 21.07.2017 р. Тарасюк В.П. запропонувала доручити Зіангірову Є.В. підготувати на направити 

Лист до МОН та ДП «Інфоресурс» з метою отримання роз’яснень або безпосередньо здійснення 

розподілу обсягів державного замовлення. 
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Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

 

Ухвалили:  

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

236 заявам. 

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

сільського коефіцієнту. Всього 16 заяв. 

3. Допустити до участі в конкурсі заяви, яким скореговано конкурсний бал на основі зміни 

середнього балу атестату. Всього 16 заяв. 

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 чотири 

заяви. 

5. допустити до участі в конкурсі абітурієнтів, що вступають через освітній центр «Донбас-

Україна» та мають спеціальні права для вступу до навчальних закладів й успішно склали вступні 

випробування. Всього 220 заяв. 

6. Зафіксувати в протоколі засідання Приймальної комісії факт наявності технічних проблем 

в роботі електронної скриньки Приймальної комісії. Доручити директору ЦІКТ Ченікаловій Н.О. 

здійснити перевірку роботи електронної пошти Приймальної комісії. 

7. Доручити Зіангірову Є.В. підготувати на направити Лист до МОН та ДП «Інфоресурс» з 

метою отримання роз’яснень або безпосередньо здійснення розподілу обсягів державного 

замовлення між ДВНЗ «ДонНТУ» та Індустріальним інститутом ДВНЗ «ДонНТУ» на 

ОС «Бакалавр» при вступі на основі повної загальної освіти, відповідно до Наказу МОН № 1076 

від 21.07.2017 р. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


