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ПРОТОКОЛ №   39  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

18 серпня 2017 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 10 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Башков Є.О. 

Секретар: відповідальний секретар Приймальної комісії Сурженко А.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про переведення на вакантні місця державного замовлення. 

Різне 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії, Сурженка А.М., який доповів, 

що з 16 по 18 серпня 2017 року чотири абітурієнта, яких було включено в накази до зарахування, 

звернулися з проханням виключити їх з відповідних наказів про зарахування та забрали 

оригінали своїх документів про отриманий попередній рівень освіти: 

 

ОКР Код і назва спеціальності ПІБ 
Форма 

навчання 

№ Наказу 

про 

зарахування 

Бакалавр 184 Гірництво 

Рильський  

Олександр 

Станіславович 

Денна / 

бюджет 

285-08 від 

07.08.2017 

Бакалавр 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Лещинський  

Антон Геннадійович 

Денна / 

бюджет 

290-08 від 

07.08.2017 

Магістр 121 
Інженерія програмного 

забезпечення 

Маслов  

Дмитро Владиславович 

Денна / 

бюджет 

272-08 від 

07.08.2017 

Магістр 076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Сергєєва  

Анастасія Сергіївна 

Денна / 

контракт 

295-08 від 

07.08.2017 

 

Сурженко А.М. доповів, що відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 

України у 2017 році та Правил прийому до базового університету ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 р., 

Листів МОН від 04.08.2017 № 1/9-430, від 11.08.2017 № 1/9-437, в межах місць, на які були 

надані рекомендації до зарахування на місця державного замовлення до ДВНЗ «ДонНТУ» за 

відповідною конкурсною пропозицією і надалі анульовані (вступники не виконали умови до 

зарахування) – необхідно надати рекомендації особам, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних, юридичних осіб за відповідною конкурсною пропозицією. 

Волков С.В. запропонував розглядати переведення на вакантні місця державного 

замовлення за окремими конкурсними пропозиціями відповідно до послідовності, визначеної п. 3 

розділу ХІ Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2017 році: 
- особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмим пункту 5 розділу IV 

Умов, незалежно від конкурсного бала – Черга 1; 

- особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім, дев'ятим-

дванадцятим пункту 5 розділу IV Умов, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від 

мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n146
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n146
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n143
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n144
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n149
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n149
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пунктом 5 розділу VII Умов, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у 

Переліку спеціальностей (дод. 4)) – Черга 2; 

- особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим та тринадцятого пункту 5 

розділу IV Умов, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який 

дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією 

конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу VII 

Умов, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей 

(дод. 4)) – Черга 3; 

- особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 

5 розділу VII Умов (тільки для спеціальностей, зазначених у дод. 4) – Черга 4. 
 

Спеціальність 073 «Менеджмент» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 –  Мерецький Павло Юрійович  КБ 128,132 – відмовити (КБ менше 

від мінімального більше ніж на 10); 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – 2 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 –  Луценко Марія Дмитрівна   КБ 143,118 – перевести; 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 125 «Кібербезпека» – 2 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 –  Данильчук Ігнат Едуардович   КБ 140,543 – перевести; 

Шовкова Анастасія Олександрівна КБ 130,501 – відмовити (КБ менше 

від мінімального більше ніж на 10); 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» – 2 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 –  Осейчук Родіон Анатолійович  КБ 130,965 – перевести; 

  Наумова Валентина Яківна   КБ 116,287 – перевести; 
 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 –  Паталашко Анастасія Олександрівна КБ 138,741 – відмовити (КБ менше 

від мінімального більше ніж на 10); 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – 2 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 101 «Екологія» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n397
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n145
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n152
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1515-16/print1455372425055631#n267
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Спеціальність 103 «Науки про землю» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – не застосовується для даної спеціальності; 

Черга 4 – не застосовується для даної спеціальності. 
 

Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» – 1 вакантне 

місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» – 1 вакантне місце. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 

 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» – 2 вакантних 

місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» – 2 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

Спеціальність 184 «Гірництво» – 7 вакантних місця. 

Черга 1 – відсутні; 

Черга 2 – відсутні; 

Черга 3 – відсутні; 

Черга 4 – відсутні. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

2. Слухали: заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Марину А.С., яка 

зазначила, що відповідно до Листів МОН Листів МОН від 04.08.2017 № 1/9-430, від 11.08.2017 

№ 1/9-437, від 17.08.2017 № 1/9-443 необхідно надати до МОН інформацію щодо: 

- перерозподілу місць державного замовлення; 

- невикористаних місць державного замовлення; 

- перелік осіб із спеціальними умовами вступу, осіб, які є внутрішньо переміщеними 

особами, осіб, які вступали через освітній центр «Донбас-Україна» 
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та запропонувала доручити Сурженку А.М. підготувати та направити до МОН в електронному й 

паперовому вигляді відповідні листи із зазначенням запитуваної інформації щодо 

ДВНЗ «ДонНТУ». 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

1. Перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, які відповідають вимогам Умов 

прийому для переведення на вакантні місця державного замовлення. Всього чотири особи. 

2. Доручити Сурженку А.М. підготувати та направити листи до МОН із зазначенням 

запитуваної в Листах МОН від 04.08.2017 № 1/9-430, від 11.08.2017 № 1/9-437, від 17.08.2017 

№ 1/9-443 інформації. 

 

 

 

Заступник голови  

Приймальної комісії         Є.О. Башков 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


