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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Щодо середнього балу документа про освіту 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Бурдюжу Лесю Миколаївну - Голову Приймальної комісії, яка зауважила на відповідності 

запису про середній бал документа про освіту (додаток до свідоцтва про базову загальну середню 

освіту чи атестату) результатам перевірки відповідальним секретарем Приймальної комісії згідно 

листа МОН України від 20.06.2018 №1/9-399, Правил прийому на навчання у ДВНЗ «БДМРПТ» 

у 2018 році та Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборідо ДВНЗ «БДМРПТ» у 2018 році. 

 

ІІ ВИСТУПИЛИ 

 

Александрова Ірина Олексіївна - відповідальний секретар Приймальної комісії, яка 

доповіла, що в ході прийому документів вступників на основі БЗСО виявили розбіжності у записі 

середнього балу у додатку до свідоцтва та результатах перевірки цих додатків, а саме: 

 

№ 

п/п 

Номер 

особової справи 
ПІБ 

Бал (до 

перевірки) 

Бал (після 

перевірки) 

1 055р Шелест Ігор Миколайович 8,1 8,8 

2 05д, 07т, 07р Бодарєв Леонід Васильович 7,8 7,7 

3 011б Бойко Ярина Тарасівна 8,6 8,5 

4 07ф, 09б Армаш Олександра Геннадіївна 8,8 8,9 

5 054д, 073т, 064р Матненко Іван Олександрович 5,4 4,9 

6 033т Беззабара Тарас Павлович 6,3 5,9 

7 039т, 032д Забун Кристиян Федорович 7,2 7,3 

 

І УХВАЛИЛИ 

 

1. При обчисленні конкурсного балу вступників Александровій Ірині Олексіївні 

враховувати середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту, який відповідає 

результату перевірки Приймальної комісії. 

2. Технічним секретарям Приймальної комісії та відповідальному секретарю 

Приймальної комісії перевіряти середній бал атестату, який вступник підрахував особисто під 

час подачі заяви в електронній або паперовій формі та про результати перевірки повідомляти 

уповноважену особу приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв  

Дудку М.Ю. 

3. Дудці Максиму Юрійовичу, уповноваженій особі приймальної комісії з питань 

прийняття та розгляду електронних заяв, за результатами розгляду електронних заяв, які 



потребують уточнення середнього балу атестату, надавати такий статус «Потребує уточнення 

вступником» та виконати вимоги п. 3.2 Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі 

на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «БДМРПТ» у 2018 році. 
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