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ПРОТОКОЛ №   31  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

04 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 редагування та створення конкурсних пропозицій у окремих випадках 

Про зарахування до магістратури державного управління. 

 

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

наявність ряду технічних обмежень, які блокують реалізацію вступу у окремих випадках: 

відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «ДонНТУ» в 2017 р. у частині порядку прийому 

для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія 

проведення АТО (на період її проведення) у 2017 році, прийом заяв та документів на денну / 

заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб триває до 20 вересня 2017 року; 

прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на заочну (з нормативним та зі скороченим терміном навчання) форму навчання, на 

вільні місця в межах ліцензійного обсягу, триватиме з 11 по 23 серпня 2017 року; 

прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі ступеня 

бакалавра, ОКР спеціаліста, за усіма формами навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістра, на вільні місця, які фінансуються за рахунок державного бюджету України, і вільні 

місця в межах ліцензійного обсягу, триватиме з 08 по 23 серпня 2017 року. 

Відсутня можливість внесення кількості вакантних місць державного замовлення у 

пропозиціях для прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну та заочну форму 

(з нормативним терміном навчання) на третій курс (на поповнення). 

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

листа з проханням надати доступ до створення нових конкурсних пропозицій або редагування 

існуючих пропозицій для забезпечення внесення до Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти заяв зазначених категорій абітурієнтів. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. 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» (за додатковим набором).  

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 
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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 вісім осіб. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Доручити Тарасюк В.П. підготувати та надіслати до МОН листа з проханням надати 

доступ до створення нових конкурсних пропозицій або редагування існуючих пропозицій для 

забезпечення внесення до Єдиної державної електронної бази з питань освіти заяв зазначених 

категорій абітурієнтів. 

2. 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» (за додатковим набором): вісім осіб за кошти 

державного бюджету. 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії        Я.О. Ляшок 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          В.П. Тарасюк 


