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ПРОТОКОЛ №   26  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

30 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 перевірку коректності заяв в ЄДЕБО. 

Про допуск до участі в конкурсі та не допуск до участі в конкурсі слухачів магістратури 

державного управління. 

 

1. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних 

заяв Зіангірова Є.В., який доповів, що при перевірці правильності внесених заяв в Єдиній 

електронній базі з питань освіти, ДП «Інфоресурс» було окреслено низку проблем при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти на ОС «Бакалавр» через електронні кабінети. Т 

технічними співробітниками Приймальної комісії було перевірено коректність поданих 

вступниками даних та встановлено «0» балів абітурієнтам, які не проходили підготовчі курси й 

не приймали участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді ДВНЗ «ДонНТУ», проте поставили 

позначку про наявність у них додаткових балів. 

Тарасюк В.П. запропонувала зафіксувати в протоколі засідання приймальної комісії факту 

виправлення проблем , які зазначені у звіті ДП «Інфоресурс». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

2. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла про 

клопотання директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Ганич О.А. щодо 

перерозподілу вакантних місць ліцензійного обсягу спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» заочної форми навчання зі спеціалізації «Адміністративний менеджмент» на 

спеціалізацію «Державна служба» у кількості 10 місць. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

3. Слухали: директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Ганич О.А. з 

клопотанням про надання допуску до участі у конкурсі на зарахування до магістратури 

державного управління ІПО ДВНЗ «ДонНТУ» на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки магістрів на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» згідно рішення Конкурсної комісії Національного агентства України з питань 

державної служби вступників, які: успішно склали вступні іспити і витримали конкурсний відбір 

на заочне відділення за спеціалізацією «Державна служба». Всього 32 особи. 

Не допустити до участі в конкурсі до магістратури державного управління на заочну 

форму навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб за 

освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління слухачів, як5і 

не склали вступні випробування. Всього 4 особи. 
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Ухвалили:  

1. Зафіксувати в протоколі засідання приймальної комісії факту виправлення проблем, які 

зазначені у звіті ДП «Інфоресурс». 

2. Перерозподілити вакантні місця ліцензійного обсягу спеціальності «Публічне управління 

та адміністрування» заочної форми навчання зі спеціалізації «Адміністративний менеджмент» на 

спеціалізацію «Державна служба» у кількості 10 місць. 

3. Надати допуск до участі у конкурсі на зарахування до магістратури державного 

управління ІПО ДВНЗ «ДонНТУ» на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів на заочне відділення за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» згідно 

рішення Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби 

вступників, які: успішно склали вступні іспити і витримали конкурсний відбір на заочне 

відділення за спеціалізацією «Державна служба». Всього 32 особи. 

4. Не допустити до участі в конкурсі до магістратури державного управління на заочну 

форму навчання за кошти державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб за 

освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління слухачів, як5і 

не склали вступні випробування. Всього 4 особи. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


