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ПРОТОКОЛ №   24  

засідання Приймальної комісії  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

 

24 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 розгляд електронних заяв, що надійшли до ДВНЗ «ДонНТУ» 24 липня 2018 року. 

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

результатами вступних випробувань. 

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

ОКР молодшого спеціаліста. 

Про скасування заяв вступників. 

Про поновлення на навчання. 

Про роботу відбіркових комісій Індустріального інституту (Додаток) 

 

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

заяв Патрушеву О.І., яка доповіла, що 24 липня до ДВНЗ «ДонНТУ» було подано 57 заяв в 

електронній формі (у т.ч. 46 на денну форму та 11 на заочну форму). Марина А.С. доповіла, що 

після розгляду електронних заяв, статус «зареєстровано» встановлено 34 заявам, які можуть бути 

допущені до участі в конкурсі; «затримано» встановлено 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 34 заяви. 
 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до участі в конкурсі 34 заяв, поданих в електронній формі. 

 

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

доповіла про складання вступних випробувань з конкурсних предметів та зазначила можливість 

допуску до подальшого складання вступних випробувань вступників, що склали вступні 

випробування. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Допустити до подальшого складання вступних випробувань вступників, що склали вступні 

випробування. 
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3. Слухали: Відповідального секретаря Приймальної комісії Волкова С.В., який доповів, що 

з 12 липня на ОС «Бакалавр» на основі ОКР молодшого спеціаліста було подано 388 заяв (у т.ч. 

16 на денну форму 3 курсу та 191 на денну форму 1 курсу, 181 на заочну форму 1 курсу) та 

запропонував допустити 221 абітурієнта до складання вступних випробувань. 

 

Голосували: 

«за»   11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Ухвалили:  

Допустити 221 абітурієнта до складання вступних випробувань. 

 

4. 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 

Акти 14875, 14925). 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 
 

Ухвалили:  

Скасувати 4 заяви внаслідок технічних помилок. 

 

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

Гришкової Юлії Володимирівни на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування заочної 

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

Гришкова Ю.В. навчалася у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» з 

01.09.2008 р. до 16.09.2010 р., закінчила повних 4 семестри за спеціальністю «Обладнання 

хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», форма навчання – денна, 

фінансування навчання за рахунок коштів державного бюджету. Була відрахована наказом 

№1192-09 від 16.09.2010 р. за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального 

процесу. Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 4 кредити та 

має бути ліквідована до 30.12.2018 р.  

З умовами поновлення Гришкова Ю.В. ознайомлена та згодна. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Увалили: 

Поновити Гришкову Юлію Володимирівну на ІІ курс, 3 семестр спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» заочної форми навчання в групу ГМБз-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Академічну різницю в 4 кредити Гришковій Ю.В. ліквідувати до 30.12.2018 р. 

 

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

Промохова Євгена Костянтиновича на ІІ курс спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

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

Промохов Ю.В. навчався у Донбаській національній академії будівництва і архітектури з 

01.09.2013 р. до 01.04.2015 р., закінчив повних 2 семестри за напрямом підготовки 6.060101 

«Будівництво», форма навчання – денна, фінансування навчання за рахунок коштів державного 

бюджету. Був відрахований наказом №04-25 від 01.04.2015 р. за невиконання навчального плану. 
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Встановлена академічна різниця при поновленні до Університету складає 5 кредитів та має бути 

ліквідована до 30.12.2018 р.  

З умовами поновлення Промохов Є.К. ознайомлений та згодний. 
 

Голосували: 

«за»  11 

«проти»  немає 

«утрималися» немає 

 

Увалили: 

Поновити Промохова Євгена Костянтиновича на ІІ курс, 3 семестр спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» заочної форми навчання в групу ГМБз-17 за рахунок коштів фізичних осіб з 

01.09.2018 р. Академічну різницю в 5 кредитів Промохову Є.К. ліквідувати до 30.12.2018 р. 

 

 

Заступник голови Приймальної комісії       Л.Л. Бачурін 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії          С.В. Волков 


