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ПРОТОКОЛ №   27  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

31 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 попередню рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення 

ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста. 

Про закриття набору на окремі спеціальності ОС «Бакалавр» заочної форми навчання на 

основі диплому молодшого спеціаліста. 

Про зарахування слухачів магістратури державного управління ННІПО. 

Про надання рекомендацій для поновлення студентів за «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ»/ 

 

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, що 

відповідно до Листа МОН № 1/9-420 від 31.07.2017 необхідно до 20.00 години 31 липня 2017 

року виконати перевірку правильності використання сільського коефіцієнту в поданих заявах 

абітурієнтів. Волков С.В. запропонував доручити Зіангірову Є.В. зняти сільський коефіцієнт в 

заявах наступних абітурієнтів, які не мали довідки про проживання в сільській місцевості 

встановленого зразка: 

Пономарьов Кирило Олегович 

Кіріченко Юрій Сергійович 

Бистрих Тетяна Сергіївна 

Немченко Сергій Олегович 

Коломоєць Володимир Євгенович 

Чмуль Олександр Володимирович 

Ляшок Артем Андрійович 

Фурч Олександр Володимирович 

Вадатульська Марія Олександрівна 

Редька Артем Олегович 
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Деревенець Ірина Юріївна 

Іващенко Олександр Іванович 

Садовніченко Максим Віталійович 

Марков Кирило Дмитрович 

Нагорний Данило Олександрович 

Олійник Артем Федорович 

Микитченко Дмитро Анатолійович 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

заяв Зіангірова Є.В., який доповів про необхідність скасування 2 заяв абітурієнта Освітнього 

центру «Донбас-Україна», внесених з технічною помилкою (Акт про скасування 13589). 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

з 25.07.2017 по 30.07.2017 року успішно склали вступні випробування абітурієнти, що вступають 

на ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на перший курс скороченої форми 

навчання або на поповнення існуючих груп та запропонувала допустити до участі в конкурсі 

312 заяв.  
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

при попередній рекомендації до зарахування на спеціальності 144 Теплоенергетика денної форми 

навчання два абітурієнта Григоренко Олександр Олександрович та Педос Віктор Олегович 

мають ідентичні показники результатів вступного випробування та середній бал додатку до 

диплому молодшого спеціаліста, обчислений до десятих шляхом відсікання. Сурженко А.М. 

запропонував прийняти для розрахунку конкурсного балу зазначених абітурієнтів середній бал 

додатку до диплому молодшого спеціаліста обчислений до сотих балів: Григоренко О.О. 3,78, 

Педос В.О. 3,77.  
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

за окремими спеціальностями ОС «Бакалавр» при вступі на основі диплому молодшого 

спеціаліста залишились місця державного замовлення на які не було рекомендовано жодного 

абітурієнта у зв’язку з відсутністю заяв, або отриманням абітурієнтами рекомендацій за іншими 

спеціальностями. Марина А.С. запропонувала доручити Тарасюк В.П. підготувати і надіслати до 

МОН листа з клопотанням про перерозподіл місць державного замовлення на ОС «Бакалавр» на 

основі диплому молодшого спеціаліста на спеціальності, щодо яких є наявні потенційні 

абітурієнти з першими та другими пріоритетами й які не отримали рекомендацій на місця 

державного замовлення за жодною заявою. 
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Бачурін Л.Л. запропонував скасувати набір на спеціальності ОС «Бакалавр» заочної 

форми навчання, на які: не було подано жодної заяви; вступники що подали заяви не з’явилися 

або не склали вступні випробування; отримали рекомендацію до зарахування на місця 

державного замовлення за іншою спеціальністю (за більш високим пріоритетом): 033 Філософія, 

122 Комп’ютерні науки, 131 Прикладна механіка, 172 Телекомунікації, 193 Геодезія та 

землеустрій. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

клопотанням про зарахування до магістратури державного управління на заочну форму навчання 

за кошти державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійною 

програмою підготовки «магістр» 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 спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Державна служба».  

Серед вступників, на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління 

та адміністрування», на навчання за державним замовленням рекомендовані для зарахування 

особи, які відповідають вимогам Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне 

управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2009 року № 789. Всього 25 осіб. Рекомендовані для зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб 6 осіб. 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

8. Слухали: декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

ЛЕБІДЯ Дмитра Вадимовича на ІV курс денної форми навчання спеціальності 

6.050702 «Електромеханіка» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

9. Слухали: декана факультету КІТАЕР Тарасюк В.П. з клопотанням про поновлення 

КРЕМЕНЕЦЬКОГО Сергія Васильовича на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

6.050601 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

10. Слухали: декана факультету МЕХТ Сурженка А.М. з клопотанням про поновлення  

МАРИНЕНКА В’ячеслава Григоровича на ІІ курс заочної форми навчання спеціальності 133 
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«Галузеве машинобудування» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і 

відрахування студентів ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

клопотання заступника декана гірничого факультету Тюріна Є.А. щодо встановлення середнього 

балу диплому бакалавра абітурієнта Мелешко В.М. 84 бали (в додатку до диплому 82 у зв’язку з 

допущеною технічною помилкою). 
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

12. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Тарасюк В.П., яка доповіла, що 

з 25.07.2017 по 30.07.2017 року успішно склали вступні випробування абітурієнти, що вступають 

на ОС «Магістр» та запропонувала допустити до участі в конкурсі 638 заяв.  
 

Голосували: 

«за»   12 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

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

зазначені у звіті ДП «Інфоресурс». 

2. Доручити Зіангірову Є.В. зняти сільський коефіцієнт в заявах абітурієнтів, які не мали 

довідки про проживання в сільській місцевості встановленого зразка. Всього 17 абітурієнтів. 

3. Скасувати 2 заяви абітурієнта у зв’язку з технічною помилкою. 

4. Допустити до участі в конкурсі ОС «Бакалавр» на перший курс зі скороченим терміном 

навчання та на поповнення груп на основі диплому молодшого спеціаліста 312 заяв. 

5. Прийняти для розрахунку конкурсного балу середній бал додатку до диплому молодшого 

спеціаліста Григоренку О.О. 3,78, Педосу В.О. 3,77. 

6. Доручити Тарасюк В.П. підготувати і надіслати до МОН листа з клопотанням про 

перерозподіл місць державного замовлення на ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого 

спеціаліста на спеціальності, щодо яких є наявні потенційні абітурієнти з першими та другими 

пріоритетами й які не отримали рекомендацій на місця державного замовлення за жодною 

заявою. 

7. Скасувати набір на спеціальності ОС «Бакалавр» заочної форми навчання, на які: не було 

подано жодної заяви; вступники що подали заяви не з’явилися або не склали вступні 

випробування; отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за 

іншою спеціальністю (за більш високим пріоритетом): 033 Філософія, 122 Комп’ютерні науки, 

131 Прикладна механіка, 172 Телекомунікації, 193 Геодезія та землеустрій. 

8. Зарахувати до магістратури державного управління на заочну форму навчання за кошти 

державного бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб за освітньо-професійною 

програмою підготовки «магістр» 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 спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» спеціалізації «Державна служба»: 25 осіб за кошти державного бюджету, 6 осіб 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 
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9. Поновити ЛЕБІДЯ Дмитра Вадимовича на ІV курс денної форми навчання спеціальності 

6.050702 «Електромеханіка» відповідно до «Положення про поновлення, переводи і відрахування 

студентів ДонНТУ». 

10. Поновити КРЕМЕНЕЦЬКОГО Сергія Васильовича на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» відповідно до «Положення про поновлення, переводи 

і відрахування студентів ДонНТУ». 

11. Поновити  МАРИНЕНКА В’ячеслава Григоровича на ІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» відповідно до «Положення про поновлення, 

переводи і відрахування студентів ДонНТУ». 

12. Встановити значення середнього балу диплому бакалавра абітурієнту Мелешко В.М. 

84 бали. 

13. Допустити до участі в конкурсі ОС «Магістр» 637 заяв. 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


