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ПРОТОКОЛ №   29  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

02 серпня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: голова Приймальної комісії Ляшок Я.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Тарасюк В.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про коригування конкурсного балу абітурієнта. 

 

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

відповідно до Листа МОН 1/9-423 від 01.08.2017 р (вх. ДВНЗ «ДонНТУ» 1-3/964 від 02.08.2017 р) 

при встановленні розбіжності у середньому балі атестату про повну загальну середню освіту, 

який враховано при розрахунку конкурсного балу вступника, з тим, який зазначено 

безпосередньо у додатку до атестату, Приймальна комісія перераховує конкурсний бал 

абітурієнта і у випадку коригування в меншу сторону, повідомляє про це Міністерство освіти і 

науки України.  

Приймальною комісією було встановлено розбіжність середнього балу атестату 

абітурієнта Бойко Олександри Георгіївни в заяві на конкурсну пропозицію до ДВНЗ «ДонНТУ» 

161 «Хімічні технології» денної форми навчання на базі повної загальної середньої освіти. 

Скорегований Приймальною комісією конкурсний бал абітурієнта склав 105,250, який є меншим 

за врахований при адресному розміщенні державного замовлення (111,978). 

Бачурін Л.Л. запропонував доручити Тарасюк В.П. підготувати та надіслати до МОН 

Листа з проханням розглянути можливість збереження наданої рекомендації до зарахування на 

місце державного замовлення для абітурієнта Бойко О.Г. у зв’язку з тим, що вона є останньою в 

списку рекомендованих до зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» та має найменший конкурсний бал 

серед осіб, що подали заяви для вступу на цю конкурсну пропозицію. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Доручити Тарасюк В.П. підготувати та надіслати до МОН Листа з проханням розглянути 

можливість збереження наданої рекомендації до зарахування на місце державного замовлення 

для абітурієнта Бойко О.Г. у зв’язку з тим, що вона є останньою в списку рекомендованих до 

зарахування до ДВНЗ «ДонНТУ» та має найменший конкурсний бал серед осіб, що подали заяви 

для вступу на цю конкурсну пропозицію. 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


