ПРОТОКОЛ № 7
засідання приймальної комісії
ВП Н У БіП України “Ірпінський економічний коледж ”
від “22” травня 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:
1. Березовський Володимир Іванович - заступник директора з навчально-методичної
роботи;
2. Вдович Валентина Григорівна - заступник директора з виховної роботи;
3. Семененко Тетяна Анатоліївна - завідувач відділення підприємництва та
інформаційних технологій;
4. Кирилюк Юлія Андріївна - студентка гр. 203-Ф, голова студентської ради
коледжу;
5. Градищук Марія Олександрівна - студентка гр. 206-К, член студентської ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про ознайомлення технічних секретарів приймальної комісії з Умовами прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році.
2. Про попередження випадків хабарництва при організації роботи приймальної
комісії в 2018 р.
3. Обговорення форм документів для проведення вступної кампанії.
1.
Слухали: інформацію про ознайомлення технічних секретарів приймальної
комісії з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в
2018 році.
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов Сергій
Іванович. З метою організованого проведення вступної кампанії, оперативного
інформування абітурієнтів та проведення вступної кампанії відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 р. № 1377 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за №
1396/31264 та Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж» за освітнім ступенем бакалавра на 2018 рік, Положення про приймальну
комісію та інших нормативних документів провести інструктаж-нараду технічних
працівників.
Ухвалили: провести інструктаж-нараду технічних секретарів. Членам
приймальної комісії, технічному персоналу досконало вивчити Правила прийому до

коледжу, Положення про приймальну комісію, інструкційні матеріали та іншу
нормативну документацію по прийому.
2. Слухали: Про попередження випадків хабарництва при організації роботи
приймальної комісії в 2018 р.
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов Сергій
Іванович, який попередив про недопустимість проявів хабарництва при організації та
проведенні вступної кампанії в 2018 році.
Ухвалили: інформацію прийняти до відома, не допускати проявів хабарництва у
роботі приймальної комісії.
3. Слухали: Погорілу О.І., відповідального секретаря приймальної комісії, з
інформацією про форми документів для проведення вступної кампанії до закладів
вищої освіти України у 2018 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.02.2018 року №160 «Про затвердження форм документів з підготовки
фахівців у закладах вищої освіти», зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14
березня 2018 року за № 299/3175.
Ухвалили: Для проведення вступної кампанії 2018 застосувати наступні форми
документів:
1. Н-1.01.2.1. Заява молодший спеціаліст на базі БЗСО;
2. Н-1.01.2.2. Заява молодший спеціаліст на базі ПЗСО;
3. Н-1.01.2.3. Заява молодший спеціаліст на основі ОКР-робітника і
молодшого спеціаліста;
4. Н-1.01.1.2. Заява бакалавра на основі молодшого спеціаліста;
5. Н-2.01. Журнал реєстрації вступників;
6. Н-1.02. Відомість вступного випробування;
7. Н-1.03.1. Наказ про зарахування на навчання;
8. Н-1.03.2. Додаток до Наказу про зарахування на навчання.

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

Протокол викладено на 2-х сторінках.
[ихайлов

О.І. Погоріла

ПРОТОКОЛ № 8
засідання приймальної комісії
ВП Н У БіП України иІрпінський економічний коледж ”
від «06» червня 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 навчальнометодичної 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 внесення змін до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж» за освітнім ступенем бакалавра на 2018 рік.
2. Про внесення змін до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст 2018 рік.
3. Про розклад вступних випробувань у 2018 році.
4. Про затвердження списку працівників, які допускаються до роботи для
забезпечення діяльності приймальної комісії.
1.
Слухали: інформацію заступника голови приймальної комісії Ільченко Н.В.
про необхідність внесення змін до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж» за освітнім ступенем бакалавра на 2018 рік у зв’язку із змінами
до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 р. № 1378 «Про
затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в
2018 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за
№ 1396/31265.
Ухвалили:
1. Зміни до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
за освітнім ступенем бакалавра на 2018 рік схвалити.
2. Подати вказані зміни до Правил прийому для затвердження на засіданні
Педагогічної ради коледжу та вченої ради НУБіП України.

2.
Слухали: інформацію заступника голови приймальної комісії Ільченко Н.В.
про необхідність внесення змін до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський
економічний коледж» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст 2018 рік у зв’язку із змінами до наказу Міністерства освіти і науки України
від 13 жовтня 2017 р. № 1377 «Про затвердження Умов прийому на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в 2018 році», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 листопада 2017 р. за№ 1396/31265.
Ухвалили:
1. Зміни до Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний
коледж» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст на 2018
рік схвалити.
2. Подати вказані зміни до Правил прийому для затвердження на засіданні
Педагогічної ради коледжу та вченої ради НУБіГІ України.
3. Слухали: інформацію відповідального секретаря приймальної комісії О.І.
Погорілої про розклад вступних випробувань у 2018 році.
Ухвалили:
1. Розклад консультацій та вступних випробувань для абітурієнтів, що вступають
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та освітнього
ступеня бакалавра на денну і заочну форму навчання затвердити (розклад додається).
2. Розклад розмістити на офіційному сайті коледжу та інформаційному стенді
приймальної комісії не пізніше 27 червня 2018 року.
4. Слухали: інформацію про затвердження списку працівників, які
допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної комісії.
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов С.І.
Ухвалили: для організації прийому документів від абітурієнтів, проведення
вступних випробувань та своєчасного зарахування студентів на освітній ступінь
бакалавра та освітньо-професійну програму підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у 2018 році затвердити список
працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної
комісії у такому складі:
1. Мельниченко Ярослав Олексійович - адміністратор бази даних ЄДЕБО;
2. Штерн Борис Олегович - викладач.
Протокол викладено на 2-х сторінках.
Голова приймальної комісії

СЛЛ^ихайлов

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.І. Погоріла

ПРОТОКОЛ № 9
засідання приймальної комісії
ВП Н У БіП України “Ірпінський економічний коледж ”
від “2 7 ” червня 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. Бідун Олена Володимирівна
- заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, викладач хімії.
Члени комісії:
6. Березовський Володимир Іванович - заступник директора з навчальнометодичної 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;
Ю.Градищук Марія Олександрівна - студентка гр. 206-К, член студентської
ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до складу апеляційної комісії.
2. Про встановлення телефону «гарячої лінії» для оперативного зв’язку.
3. Про роботу консультативного телефону «Вступна кампанія 2018 року».
4. Про розподіл обов’язків працівників, які допускаються до роботи для
забезпечення діяльності приймальної комісії.
5. Про проведення навчання з технічними секретарями з Правил Прийому до ВП
НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2018 р.
6. Про проведення навчання з технічними секретарями з програмного забезпечення
приймальної кампанії.
1. Слухали: про внесення змін до складу апеляційної комісії.
Доповідав: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І., яка
повідомила, що у зв’язку із змінами у списку поданих кандидатур вчителів системи
повної загальної середньої освіти Ірпінського регіону (відповідно до листа відділу
освіти Ірпінської міської ради від 19.06.2018р. № 01-11/561) слід внести наступні
зміни до складу апеляційної комісії:
- вивести зі складу комісії вчителя української мови Городинську Любов
Романівну та ввести вчителя української мови Собову Людмилу Іванівну.
Ухвалили:

Внести наступні зміни до складу апеляційної комісії:
- вивести зі складу комісії вчителя української мови Городинську Любов
Романівну;
- ввести вчителя української мови Собову Людмилу Іванівну, учителя вищої
категорії Ірпінської ЗШ №18.
2. Слухали: про встановлення телефону «гарячої лінії» для оперативного зв’язку.
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов С.І. про
необхідність встановлення телефону «гарячої лінії».
Ухвалили: встановити телефон «гарячої лінії» для оперативного зв’язку
громадян з працівниками приймальної комісії за номером 045 97 61643 та розмістити
вказаний номер на стенді приймальної комісії.
3. Слухали: інформацію про роботу консультативного телефону «Вступна
кампанія 2018».
Доповідав: голова приймальної комісії, директор коледжу Михайлов С.І.
Ухвалили: інформацію про консультативні телефонні лінії «Вступна кампанія
2018» (стац. номер 044-287-89-29, моб. номер 068-9512513) довести до відома
абітурієнтів шляхом розміщення інформації на стендах приймальної комісії.
4. Слухали: інформацію про розподіл обов’язків між працівниками, які
допускаються до роботи для забезпечення діяльності приймальної комісії.
Доповідав: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Ухвалили: для організації прийому документів від абітурієнтів, проведення
вступних випробувань та своєчасного зарахування студентів на освітньо-професійні
програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст» та освітнього ступеня бакалавра денної форм навчання у 2018 році
розподілити та закріпити за працівниками прийом документів за спеціальностями:
- ОКР «Молодший спеціаліст» та ступінь «Бакалавр» спеціальність 071
«Облік і оподаткування», (на основі базової та повної загальної середньої освіти,
освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та молодшого
спеціаліста) форма навчання денна та заочна:
Мельниченко Ярослав Олексійович - оператор ЄДЕБО;
Штерн Борис Олегович - викладач.
- ОКР «Молодший спеціаліст» - спеціальності: 123 «Комп’ютерна інженерія»,
075 «Маркетинг» (на основі базової загальної середньої освіти) форма навчання
денна:
Ясинський Олександр Володимирович - викладач, оператор ЄДЕБО
Вінник Ірина Володимирівна - викладач.
- ОКР «Молодший спеціаліст» - спеціальність 072 «Фінанси, банківська
справа і страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(на основі базової та повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного
рівня кваліфікованого робітника) форма навчання денна та заочна:
Боровкова Ганна Сергіївна - помічник директора з кадрової роботи, оператор
ЄДЕБО;

Осьмина Олена Андріївна - фахівець.
5. Слухали: Погоріла О.І., відповідальний секретар приймальної комісії, яка
провела навчання з технічними секретарями приймальної комісії щодо змісту
Правил прийому до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2018
році.
Ухвалили:
1. Інформацію Погорілої О.І. прийняти до відома.
2. Зробити відмітку про проведення навчання з технічними секретарями
приймальної комісії щодо змісту Правил прийому до ВП НУБіП України
«Ірпінський економічний коледж» у 2018 р. (Додаток 1.).
6. Слухали: Сиротенка А.О., адміністратор бази даних ЄДЕБО, який провів
навчання з програмного забезпечення приймальної кампанії у 2018 році з
технічними секретарями приймальної комісії.
Ухвалили:
1. Інформацію Сиротенка А.О. прийняти до відома.
2. Зробити відмітку про проведення навчання з програмного забезпечення
приймальної кампанії 2018 року з технічними секретарями (Додаток 2.).
Протокол викладено на 3-х сторінках.
Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

-йлов

О.І. Погоріла

