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ПРОТОКОЛ №   41  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

23 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 зарахування студентів ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти на 

заочну форму навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі 

диплома молодшого спеціаліста. 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів ОС «Магістр». 

Про допуск до складання вступних випробувань абітурієнтів ОЦ «Донбас-Україна». 

Про закриття набору на спеціальності ОС «Магістр», що були відтерміновані до другої 

хвилі. 

Про скасування заяв абітурієнтів. 

Про технічні перебої в роботі ЄДЕБО. 

 

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

абітурієнти заочної форми навчання ОС «Бакалавр», яким була надана рекомендація до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб та виконали умови до зарахування – надали 

до Приймальної комісії оригінали атестату, додатку до нього та сертифікати ЗНО можуть бути 

включені до наказу до зарахування. Абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування, 

необхідно встановити статус «Відмова». 

Марина А.С. запропонувала зарахувати на навчання на перший курс абітурієнтів 

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти, яким була надана рекомендація до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб й які виконали умови до 

зарахування: заочної форми 67 осіб. Абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування 

встановити статус «Відмова» – всього 142 заяви.  
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

запропонував надати допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають на 

ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на заочну форму. Всього 42 заяви. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

3. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Сурженка А.М., який 

запропонував надати допуск до складання додаткового вступного випробування абітурієнтам, які 
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вступають на ОС «Магістр» за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. Всього 

52 заяви. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

4. Слухали: керівника Освітнього центру «Донбас-Україна» Марину А.С., яка запропонувала 

надати допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають через освітній 

центр «Донбас-Україна». Всього 18 осіб. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

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

про необхідність закриття набору за окремими спеціалізаціями ОС «Магістр», які були 

відтерміновані до другої хвилі й на які не було подано достатньої кількості заяв: 

 
 Код Спеціальність Спеціалізація Форма навчання 

1.  072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Страхування та управління ризиками Денна 

2.  072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Страхування та управління ризиками Заочна 

3.  123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія Заочна 

4.  141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод 

Заочна 

5.  144 Теплоенергетика Теплоенергетика Заочна 

6.  172 Телекомунікації та 

радіотехніка  

Телекомунікації та радіотехніка  Заочна 

 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

6. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є.В. про необхідність скасування заяви вступника ОС «Магістр» з технічної помилки 

(Акт про скасування 13868 від 23.08.17). Всього одна заява. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

7. Слухали: уповноважену особу Приймальної комісії з прийняття електронних заяв 

Зіангірова Є.В., який доповів про неможливість внесення інформації до ЄДЕБО після 12:00 год. у 

зв’язку з відсутністю доступу до мережі Інтернет й запропонував зафіксувати цей факт в 

протоколі засідання Приймальної комісії та здійснити відповідні зміни в ЄДЕБО 27.08.2017 р. 
 

Голосували: 

«за»   10 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
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Ухвалили:  

1. Зарахувати на навчання на перший курс абітурієнтів ОС «Бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти, яким була надана рекомендація до зарахування на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб й які виконали умови до зарахування: заочної форми 67 осіб. 

Абітурієнтам, які не виконали умови до зарахування встановити статус «Відмова» – всього 

142 заяви. 

2. Надати допуск до складання вступних випробувань абітурієнтам, які вступають на 

ОС «Бакалавр» на основі диплому молодшого спеціаліста на заочну форму. Всього 42 заяви. 

3. Надати допуск до складання додаткового вступного випробування абітурієнтам, які 

вступають на ОС «Магістр» за неспорідненою спеціальністю на денну та заочну форму. Всього 

52 заяви. 

4. Допустити до складання вступних випробувань абітурієнтів, які вступають через освітній 

центр «Донбас-Україна». 

5. Закрити набір за окремими спеціалізаціями ОС «Магістр» денної та заочної форми. Всього 

6 спеціалізацій. 

6. Скасувати заяву абітурієнта ОС «Магістр» у зв’язку з технічною помилкою. 

7. Зафіксувати факт неможливість внесення інформації до ЄДЕБО після 12:00 год. у зв’язку 

з відсутністю доступу до мережі Інтернет та здійснити відповідні зміни в ЄДЕБО 27.08.2017 р. 

 

 

 

Заступник голови  

Приймальної комісії         Є.О. Башков 
 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії         А.М. Сурженко 


