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ПРОТОКОЛ №   21  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

20 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 скасування заяв вступників. 

Про розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 20 липня 2018 року. 

Про допуск до складання іспитів вступників ОС «Бакалавр», що мають право вступати за 

результатами вступних випробувань. 

Про допуск до проходження співбесіди вступників ОС «Бакалавр», що мають право 

вступати за результатами співбесіди. 

Про поновлення студентів. 

Про скасування заяв, поданих на небюджетні конкурсні пропозиції з пріоритетами. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

1. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В. зазначив про 

необхідність скасування заяв вступників в Єдиній електронній базі з питань освіти внаслідок 

допущення технічних помилок операторами при внесенні заяв (на підставі доповідних записок). 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Скасувати 4 заяви внаслідок технічних помилок. 

 

2. Слухали: відповідальну особу Приймальної комісії з прийняття та розгляду електронних 

заяв Патрушеву О.І., яка доповіла, що з 20 липня до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано 80 заяв в 

електронній формі (у т.ч. 61 на денну форму та 19 на заочну форму), 2 заяви скасовано 

вступниками. Марина А.С. доповіла, що після розгляду електронних заяв, чотирьом вступникам 

було виправлено середній бал додатку до атестату (Соловей Владислав Едуардович «6,9»); статус 

«зареєстровано» встановлено 69 заявам, «затримано» встановлено 9 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». 

Волков С.В. запропонував допустити до участі в конкурсі 67 заяв. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі в конкурсі 67 заяв, поданих в електронній формі. 

 

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

зазначила, що сім вступників, відповідно до висновків провідного юристконсульта Університету 
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Доценка М.О., мають право приймати участь в конкурсному відборі за результатами вступних 

випробувань (в т.ч. за квотою-1) та відповідно до Умов та Правил прийому подали документи до 

Університету до 18:00 20 липня 2018 р. та запропонувала допустити їх до складання вступних 

випробувань. 

Марина А.С. також зазначила, що до Освітнього центру «Донбас-Україна» звернулося 68 

заявників, які мають право вступати за результатами вступних випробувань та приймати участь у 

конкурсі на місця державного замовлення та запропонувала допустити їх до складання вступних 

випробувань. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Допустити до участі в конкурсі 75 абітурієнтів, які мають право вступати за результатами 

вступних випробувань. 

 

4. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В. який зазначив, що 

відповідно до висновку провідного юристконсульта Університету Доценка М.О., одна особа має 

право приймати участь в конкурсному відборі за результатами співбесіди та запропонував 

допустити вступника до проходження співбесіди 21 липня 2018 р. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Допустити вступника до проходження вступного випробування у формі співбесіди. 

 

5. Слухали: декана факультету МЕХТ Сурженка А.М. з клопотанням про поновлення 

КОЗУБА Сергія Андрійовича на ІІ курс спеціальності 133 галузеве машинобудування заочної 

форми навчання в групу ГМБз-17 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 01.09.2018 р. 

Козуб С.А. навчався у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»», 2013-2015 рр., 

закінчив повних 2 семестри за напрямом підготовки «Машинобудування», форма навчання – 

денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Був відрахований 

наказом № 115-08 від 20.02.2015 р. за невиконання навчального плану. Встановлена академічна 

різниця при поновленні до Університету складає 10 кредитів та має бути ліквідована до 

30.12.2018 р. З умовами поновлення Іванов П.С. ознайомлений та згоден. 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Поновити КОЗУБА Сергія Андрійовича на ІІ курс спеціальності 133 галузеве машинобудування 

заочної форми навчання в групу ГМБз-17 за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2018 р. 

 

6. Слухали: відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який доповів про 

наявність заяв з пріоритетами на конкурсні пропозиції, тип яких було змінено з «закрита» на 
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«небюджетна» відповідно до Листа МОНУ № 27-65 від 11.07.2018 р. та які будуть скасовані ДП 

«Інфоресурс» за зверненням закладу освіти. Бачурін Л.Л. запропонував доручити Мариній А.С. 

підготувати Лист до ДП «Інфоресурс» із зазначенням ID зав вступників та направити його до 

ДП «Інфоресурс». 

 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Мариній А.С. підготувати Лист до ДП «Інфоресурс» із зазначенням ID зав вступників та 

направити його до ДП «Інфоресурс». 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


