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ПРОТОКОЛ №   15  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

13 липня 2018 року          м. Покровськ 

 

Присутні: 11 осіб 

 

Головуючий: заступник голови Приймальної комісії Бачурін Л.Л. 

Секретар: Відповідальний секретар Приймальної комісії Волков С.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про зміну типу конкурсних пропозицій. 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 13 липня 2018 року. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який 

доповів, що відповідно до рішення Конкурсної комісії МОНУ з відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, щодо обсягів прийому за державним 

замовленням за освітнім ступенем «Бакалавр» (Додаток до Протоколу №1) Університету 

доведено 290 місць (186 на основі ПЗСО та 104 на основі ОКР молодшого спеціаліста).  

Певні спеціальності, на які було створено закриті конкурсні пропозиції й на які не 

доведено жодного місця державного замовлення відповідно до Листа МОНУ № 27-65 від 

11.07.2018 та консультування в телефонному режимі з представниками ДП «Інфоресурс» мають 

бути змінені на небюджетні. Волков С.В. запропонував змінити тип конкурсної пропозиції з 

найменшою кількістю заяв (0-4 заяви): 
 

Вступ на основі Конкурсна пропозиція Денна Заочна 

Повна загальна 

середня освіта 

033-Філософія Х  

054-Соціологія Х 
 

124-Системний аналіз Х 
 

151-Системна інженерія  Х 

152-Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Х 
 

184-Гірництво 
 

Х 

ОКР Молодший 

спеціаліст 

076-Економіка підприємства Х  

121-Інженерія програмного забезпечення Х  
 

Заяви, подані на конкурсні пропозиції 075-Маркетинг та 281-Адміністративний менеджмент 

денної форми навчання залишити без розгляду та зв’язатися з абітурієнтами для скасування 

поданих заяв через власні електронні кабінети вступників. Зареєстровані 12.07.2018 р. заяви на ці 

конкурсні пропозиції скасувати. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

1. Змінити тип конкурсних пропозицій на «небюджетна».  

2. Заяви, подані на конкурсні пропозиції 075-Маркетинг та 281-Адміністративний 

менеджмент денної форми навчання залишити без розгляду та зв’язатися з абітурієнтами для 

скасування поданих заяв через власні електронні кабінети вступників. Зареєстровані 12.07.2018 

р. заяви на ці конкурсні пропозиції скасувати 
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2. Слухали: відповідальну особу Приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних 

заяв Патрушеву О.І., яка доповіла, що 13 липня до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано 118 заяв в 

електронній формі (у т.ч. 102 на денну форму та 18 на заочну форму), 6 заяв скасовано 

вступниками. Марина А.С. доповіла, що після розгляду електронних заяв одному вступнику було 

зкореговано значення середнього балу додатку до атестату (Соловей Тетяна Олександрівна «8»), 

статус «зареєстровано» встановлено 89 заявам, «затримано» встановлено 16 заявам вступників з 

причин «середній бал додатку до атестату розраховано не вірно», «відсутній скан додатку до 

атестату», «довідка про місце реєстрації особи не відповідає формі», заяви на конкурсні 

пропозиції 075-Маркетинг та 281-Адміністративний менеджмент денної форми залишились без 

розгляду. Волков С.В. запропонував допустити до участі в конкурсі 89 заяви. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

3. Допустити до участі в конкурсі 89 заяв, подані в електронній формі. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 

 


