ПРОТОКОЛ № 10
засідання приймальної комісії
ВПНУБіП України “Ірпінський економічний коледж”
від “03” липня 2018 року
Присутні:
1. Михайлов Сергій Іванович - голова приймальної комісії, директор коледжу;
2. Ільченко Наталія Володимирівна - заступник голови приймальної комісії,
заступник директора з навчальної роботи;
3. Сиротенко Андрій Олександрович - уповноважена особа приймальної комісії із
питань реєстрації заяв у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
4. Погоріла Оксана Іванівна - відповідальний секретар приймальної комісії,
методист відділення, викладач технологічних дисциплін;
5. Відун Олена Володимирівна - заступник відповідального секретаря приймальної
комісії, викладач хімії.
Члени комісії:
6. Березовський Володимир Іванович - заступник директора з навчально-методичної
роботи;
7. Вдович Валентина Григорівна - заступник директора з виховної роботи;
8. Семененко Тетяна Анатоліївна - завідувач відділення підприємництва та
інформаційних технологій;
9. Кирилюк Юлія Андріївна - студентка гр. 203-Ф, голова студентської ради
коледжу;
10. Градищук Марія Олександрівна - студентка гр. 206-К, член студентської ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про результати надходження заяв від абітурієнтів.
2. Про невідповідність середнього балу у свідоцтвах про базову загальну середню
освіту вступників.
Слухали: інформацію про результати надходження заяв від абітурієнтів, які
вступають за ОКР «Молодший спеціаліст» на основі БЗСО та на основі ОКР
«Кваліфікований робітник» за період роботи приймальної комісії з 02.07.2018р. по
03.07.2018 р.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Кількість поданих заяв
Денна форма навчання
Шифр і назва спеціальності

9 класів

кваліфікований
робітник

ОКР «Молодший спеціаліст»
071 «Облік і оподаткування»

19

-

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

14

-

075 «Маркетинг»

10

-

076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»

21

123 «Комп'ютерна інженерія»

26

'

-

Ухвалили: інформацію про результати надходження заяв прийняти до відома.
2.Слухали: інформацію про виявлення розбіжностей середнього балу свідоцтва про
базову загальну середню освіту.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка
проінформувала про те, що у 6-ти абітурієнтів виявлено розбіжності, або
не розрахований середній бал у додатку до свідоцтва про базову загальну
середню освіту, а саме:
Середній бал
проставлений у
додатку до
свідоцтва про
базову загальну
середню освіту

Фактичний
середній бал
свідоцтва про
базову
загальну
середню
освіту

Козиревич Ганна Ігорівна (ВН
№50167937)

9,9

10,0

Домашенко Лев Ігорович (КХ
№50374488)

-

4,9

КІ9-014

Чепурний Богдан Сергійович
(КХ №50375706)

9,1

9,2

КІ9-011

Подлипний Вадим
Олександрович (СМ №49699503)

5,2

5,7

КІ9-023

Паламарчук Віктор Ярославович
(КХ №50377186)

8,8

8,9

ПТ9-009

Бєріні Анастасія Євгенівна (КХ
50374478)

-

8,9

Номер
особової
справи

ПТ9-002; 09002; Ф9-003
ПТ9-010;
КІ9-009

Прізвище, ім’я, по батькові

Ухвалили: при обчисленні конкурсного балу враховувати фактичний середній
бал свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Протокол викладено на 2-х сторінках.
Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

ПРОТОКОЛ № 11
засідання приймальної комісії
ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж ”
від “06” липня 2018 року
Присутні:
1. Михайлов Сергій Іванович - голова приймальної комісії, директор коледжу;
2. Ільченко Наталія Володимирівна - заступник голови приймальної комісії,
заступник директора з навчальної роботи;
3. Сиротенко Андрій Олександрович - уповноважена особа приймальної комісії із
питань реєстрації заяв у Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
4. Погоріла Оксана Іванівна - відповідальний секретар приймальної комісії,
методист відділення, викладач технологічних дисциплін;
5. Відун Олена Володимирівна - заступник відповідального секретаря приймальної
комісії, викладач хімії.
Члени комісії:
6. Березовський Володимир Іванович - заступник директора з навчально-методичної
роботи;
7. Вдович Валентина Григорівна - заступник директора з виховної роботи;
8. Семененко Тетяна Анатоліївна - завідувач відділення підприємництва та
інформаційних технологій;
9. Кирилюк Юлія Андріївна - студентка гр. 203-Ф, голова студентської ради
коледжу;
10. Градищук Марія Олександрівна - студентка гр. 206-К, член студентської ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про результати надходження заяв від абітурієнтів.
2. Про невідповідність середнього балу у свідоцтвах про базову загальну
середню освіту вступників.
3. Про технічну помилку допущену під час реєстрації у ЄДЕБО.
1. Слухали: інформацію про результати надходження заяв від абітурієнтів, які
вступають за ОКР «Молодший спеціаліст» на основі БЗСО та на основі ОКР
«Кваліфікований робітник» за період роботи приймальної комісії з 04.07.2018р. по
06.07.2018 р.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Кількість поданих заяв
Денна форма навчання
Шифр і назва спеціальності

9 класів

кваліфікований
робітник

ОКР «Молодший спеціаліст»
071 «Облік і оподаткування»

15

1

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

24

-

075 «Маркетинг»

16

076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»

19

123 «Комп'ютерна інженерія»

31

-

-

Ухвалили: інформацію про результати надходження заяв прийняти до відома.
2. Слухали: інформацію про виявлення розбіжностей середнього балу свідоцтва про
базову загальну середню освіту.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка
проінформувала про те, що у 7-ми абітурієнтів виявлено розбіжності, або
не розрахований середній бал у додатку до свідоцтва про базову загальну
середню освіту, а саме:

Номер
особової
справи

Прізвище, ім’я, по батькові

ПТ9-029;
Борецька Тетяна Володимирівна
М9-020; Ф9( КХ №50376804)
022

Середній бал
проставлений у
додатку до
свідоцтва про
базову загальну
середню освіту

Фактичний
середній бал
свідоцтва про
базову
загальну
середню
освіту

8,8

8,9

КІ9-042

Остапчук Сергій Миколайович
(КХ №50376784)

6,8

6,9

09-025

Барановський Дмитро
Сергійович (КХ №50376794)

8,5

8,6

Лісіцина Дар’я Олександрівна

7,6

7,7

КІ9-057

Філатов Едуард Валерійович (АН
№ 44690620)

4,8

4,7

КІ9-056

Шутович Владислав
Володимирович (ЕР №50290819)

-

5,5

09-030

Свинтицька Вікторія
Олександрівна (КХ №50376737)

6,4

6,5

Ф9-028;
ПТ9-034

Ухвалили: при обчисленні конкурсного балу враховувати фактичний середній
бал свідоцтва про базову загальну середню освіту.
3. Слухали: про технічну помилку допущену під час реєстрації в ЄДЕБО.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка
проінформувала про те, що під час реєстрації в ЄДЕБО заяви абітурієнтки Петрашенко

Ірини Леонідівни (спеціальність 071 «Облік і оподаткування», молодший спеціаліст,
денна), виникла необхідність змінити пропозицію з основної на небюджетну,
відповідно до листа МОН №1/9-422 від 05.07.2018р.
Ухвалили: керуючись пунктом 14 розділу 7 Умов прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році,
затверджених наказом МОН України від 13.10.2017р. № 1377, який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 14.11.2017р. за номером № 1396/31264, скасувати заяву
абітурієнтки Петрашенко Ірини Леонідівни (спеціальність 071 «Облік і
оподаткування») у зв’язку зі зміною пропозиції з основної на небюджетну та скласти
акт про допущену технічну помилку.
Протокол викладено на 3-х сторінках.

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

С.І. Михайлов

