ПРОТОКОЛ № 24
засідання приймальної комісії
ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”
від “07” серпня 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. Бідун Олена Володимирівна – заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, викладач хімії.
Члени комісії:
6. Березовський Володимир Іванович – завідувач навчально-методичної лабораторії;
7. Вдович Валентина Григорівна – заступник директора з виховної роботи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зарахування абітурієнтів, які вступають на денну форму навчання освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» на основі БЗСО.
2. Про завершення прийому документів вступників за освітнім ступенем бакалавр на
основі молодшого спеціаліста, заочна форма навчання.
3. Про допуск до вступних екзаменів абітурієнтів, що вступають на основі молодшого
спеціаліста за ОС «Бакалавр» на заочну форму навчання.
1. Слухали: інформацію про зарахування абітурієнтки, яка вступала на денну форму
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» на основі БЗСО.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Відповідно до ухваленого рішення (протокол № 23) засідання приймальної комісії
та внесення оновленої інформації в ЄДЕБО щодо перерозподілу державного
замовлення (збільшено обсяг на 1 місце на базі БЗСО).
Ухвалили:
1. Зарахувати до числа студентів коледжу на І курс 2018/2019 н.р. денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальність 071
«Облік і оподаткування» на основі БЗСО на місце за державним замовленням
абітурієнтку, яка виконали вимоги до зарахування (надала оригінали документа про
освітній рівень та додатка до нього у встановлений Правилами прийому термін) на
місця державного замовлення:
Шифр ОС
О9-004

Прізвище
Кравченко

Ім’я
Лілія

По батькові
Володимирівна

Середній бал
9,8

Конкурсний бал
28,8

2. Слухали: інформацію про завершення прийому документів вступників на основі
молодшого спеціаліста за ОС «Бакалавр», заочна форма навчання.
1

Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Ухвалили:
Завершити прийом документів на основі ОКР «Молодший спеціаліст»,
спеціальність «Облік і оподаткування», закрити журнали реєстрації абітурієнтів.
3.Слухали: інформацію про рекомендації щодо допуску до фахового вступного
випробування абітурієнтів на основі молодшого спеціаліста за ОС «Бакалавр»,
спеціальність 071 «Облік і оподаткування», заочна форма навчання.
Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
Ухвалили:
Допустити до складання фахового вступного випробування абітурієнтів на
основі молодшого спеціаліста, які вступають на заочну форму навчання за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр»:
Прізвище
Єфіменко
Кашук
Олексієнко
Козицька
Польгун
Мовчан
Брикульська
Войнівська
Тімонова
Шевко
Коваленко
Коваленко
Печніков
Шелест
Савченко
Шестопалов

абітурієнти
Ім’я
Ігор
Олександра
Кирило
Роксолана
Людмила
Юлія
Аліна
Маріна
Тетяна
Богдана
Євгенія
Юлія
Сергій
Юрій
Юлія
Дмитро

По батькові
Миколайович
Сергіївна
Сергійович
Олександрівна
Сергіївна
Вікторівна
Сергіївна
Ігорівна
Ігорівна
Сергіївна
Миколаївна
Олександрівна
Анатолійович
Андрійович
Ігорівна
Іванович

Протокол викладено на 2-х сторінках.
Голова приймальної комісії

С.І. Михайлов

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.І. Погоріла
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