ПРОТОКОЛ № 14
засідання приймальної комісії
ВП НУБіП України “Іртиський економічний коледж ”
від “13”липня 2018року
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 - завідувач навчально-методичної
лабораторії;
7. Семененко Тетяна Анатоліївна - завідувач відділення підприємництва та
інформаційних технологій;
8. Кирилюк Юлія Андріївна - студентка гр. 203-Ф, голова студентської ради
коледжу.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Про державне замовлення на 2018 рік.
Про виділення квот на місця державного замовлення за ОКР «Молодший
спеціаліст» в розрізі спеціальностей.
Про прийом документів.
Про невідповідність середнього балу у атестатах про повну загальну
середню освіту вступників.
1. Слухали: Про державне замовлення на 2018 рік.

Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов С.І.,
який надав інформацію про доведені обсяги державного замовлення на 2018 рік
в розрізі спеціальностей (обсяги державного замовлення додаються). Джерело
інформації - сайт МОН України http://mon.gov.ua.
Ухвалили:
1. Довести обсяги прийому за державним замовленням до відома
абітурієнтів, інформацію розмістити на сайті коледжу та на стенді біля
приймальної комісії.
2. Розподілити обсяги державного замовлення в ЄДЕБО в розрізі
спеціальностей.
2. Слухали: інформацію про виділення квот на місця державного
замовлення за ОКР «Молодший спеціаліст» на спеціальності «Облік і
і
НОТнЄЯ’

оподаткування», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Маркетинг»,
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Комп'ютерна інженерія» в
розрізі прийому на основі повної та базової загальної середньої освіти.
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов С.І.
запропонував здійснити виділення квот на місця за державним замовленням
відповідно до п.4 розділу IV Правил прийому, а саме:
Ліцензійні
обсяги

Д ерж авн е
за м о в л е н н я
на б а зі
9 кл.

Д ер ж авн е
за м о в л е н н я
н а б а зі
11 кл.

У том у
ч и сл і
к в ота

Спеціальність

У том у
ч и сл і
к в ота

Д ен н а ф орм а навчання

2
1
3
35
Облік і оподаткування
250
1
2
Фінанси, банківська справа і
2
80
28
страхування
1
ЗО
9
Маркетинг
5
1
Підприємництво, торгівля та
2
21
75
біржова діяльність
1
18
50
Комп'ютерна інженерія
Ухвалили: розподіл квот затвердити.
3. Слухали: Погорілу О.І. - про прийом документів. Відповідно до пункту 6
розділу VI Правил прийому до коледжу в 2018 році під час подання заяви в
паперовій формі вступник представляє особисто оригінали документа, що
посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14
років після 1 травня 2018 року).
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.07.2018р. №1/9431 «Щодо прийому документів» з метою забезпечення права вступників на
вступ до коледжу Міністерство, як виняток у 2018 році, дозволяє керівнику
(директору) коледжу самостійно надавати дозвіл щодо прийому документів від
вступників, яким 14 років виповнилось до 01 травня 2018 року та які не отримали
паспорт громадянина України, на підставі свідоцтва про народження.
Відповідальний секретар повідомила про надходження заяв від
абітурієнтів, яким 14 років виповнилось до 01 травня 2018 року та які не
отримали паспорт громадянина України: 09-073 Калеганова Діана Андріївна,
09-066, Ф9-057 Андрійчук Валерія Вікторівна, КІ9-079 Мілінтєєв Данііл
Дмитрович.
Ухвалили: Дозволити прийом документів від вступників, яким 14 років
виповнилось до 01 травня 2018 року та які не отримали паспорт громадянина
України, на підставі свідоцтва про народження: 09-073 Калеганова Діана
Андріївна, 09-066, Ф9-057 Андрійчук Валерія Вікторівна, КІ9-079 Мілінтєєв
Данііл Дмитрович.
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4. Слухали: інформацію про виявлення розбіжностей середнього балу
атестата про повну загальну середню освіту.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.,
яка проінформувала про те, що у абітурієнтки 011-002 Григорчук Ангеліни
Іванівни виявлено розбіжності середнього балу у додатку до атестату про повну
загальну середню освіту, а саме середній бал поставлений у додатку - 6,4
(фактичний середній бал - 6,2).
Ухвалили: при внесенні середнього балу атестату в ЄДЕБО, враховувати
фактичний середній бал атестату про повну загальну середню освіту.
Протокол викладено на 3-х сторінках.
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