ПРОТОКОЛ № 12
засідання приймальної комісії
ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж ”
від “09” літня 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. 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 прийом документів.
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 07.07.2018р. по
09.07.2018 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»

8

-

072 «Фінанси, банківська справа і страхування»

7

-

075 «Маркетинг»

6

-

076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність»

7

123 «Комп'ютерна інженерія»

9

-

Ухвалили:
1. Інформацію про результати надходження заяв прийняти до відома.
2. 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: КІ9-065 Агаєв Максим Михайлович.
Ухвалили: Дозволити прийом документів від вступника, якому 14 років
виповнилось до 01 травня 2018 року та який не отримав паспорт громадянина України,
на підставі свідоцтва про народження: КІ9-065 Агаєв Максим Михайлович.

Протокол викладено на 2-х сторінках.
Голова приймальної комісії

. Михайлов

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.І. Погоріла

