
Протокол № 13 
засідання Приймальної комісії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 
 

м. Дніпро         24 липня 2021 
 
ПРИСУТНІ: О.О. Азюковський, А.В. Павличенко, А.В. Кожевников, 
Ю.Т. Хоменко, В.М. Логвін, M.M. Одновол, О.М. Ащеулова, О.Б. Іванов, 
М.О. Алексєєв, К.П. Пілова, О.В. Трифонова, А.В. Бардась, В.І. Бузило, 
С.В. Фелоненко, О.В. Скобенко, В.Ф. Приходченко, В.В. Сало, С.В. Грищак, 
О.А. Пащенко, В.І. Петровський, Л.М. Посунько, В.І. Іванова, В.Л. Беседін, 
А.В. Малієнко, Е.В. Кошеленко, Г.В. Бруй, В.Л. Загорудько, М.В. Зенкін, 
Н.Л. Шишкова, С.М. Пойманов, І.Ю. Клименко, В.В. Литвин, Є.А. Шерстюк, 
Н.В. Дементьєва, А.Г. Рудченко, Ю.І. Вежичанін, К.В. Михайленко, 
В.С. Міщенко. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про прийняття та розгляд електронних заяв. 
2. Про визначення місця в рейтинговому списку. 
 

1. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального за прийняття електронних заяв та 
обробку інформації в ЄДЕБО Логвіна В.М. щодо електронних заяв вступників 
із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО», що надійшли 23 липня. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2021 році» прийняти рішення про 
надання електронним заявам вступників, яким за результатами розгляду 
уповноваженою особою Приймальної комісії надано статус, що відображається 
в особистому кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» статусу 
«Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із 
зазначенням причини відмови). 
 
2. СЛУХАЛИ: інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 
Кожевникова А.В. щодо визначення черговості в рейтинговому списку вступників 
за спеціальністю 081 «Право» вступників Барабаш Д.Ю. та Литвинчук П.В., які 
мають однаковий конкурсний бал. Відповідно до розділу Х. Рейтингові списки 
вступників та рекомендації до зарахування» «Правил прийому до Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка» в 2021 році» рейтинговий 
список вступників, які мають право на зарахування на загальних умовах 
впорядковується: за конкурсним балом; за пріоритетністю заяви; за середнім 
балом додатка до документа про здобутий освітній рівень. Якщо ці складові 
однакові, аналізуються результати в сертифікаті ЗНО з другого конкурсного 
предмета; результат в сертифікаті ЗНО з першого конкурсного предмета; 
результат в сертифікаті ЗНО з третього конкурсного предмета. 



Оскільки вступники Барабаш Д.Ю. та Литвинчук П.В. мають однакові 
складові показника рейтингування та ці складові не дозволяють визначити 
послідовність вступників у рейтинговому списку, прийняти рішення щодо 
визначення місця в рейтингу на підставі аналізу оцінок з другого конкурсного 
предмета (Історія України) в додатку до свідоцтва про повну загальну середню 
освіту: вступник Барабаш Д.Ю. – 10 балів, вступник Литвинчук П.В. – 9 балів.  
ВИСТУПИЛИ: О.О. Азюковський, С.В. Грищак. 
УХВАЛИЛИ: відповідно до «Правил прийому до Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка» в 2021 році» прийняти рішення на 
підставі аналізу наведених результатів поданих вступниками документів для 
вступу на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти щодо 
встановлення послідовності та внести до ЄДЕБО: 
вступник Барабаш Д.Ю – 16 місце в рейтинговому списку; 
вступник Литвинчук П.В. – 17 місце в рейтинговому списку. 
 
 
 
Голова Приймальної комісії   

О.О. Азюковський 
Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

  
А.В. Кожевников 

 


