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ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

«ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання приймальної комісії 

 

01 серпня 2022 р.          м. Ірпінь Бучанський район Київської області              № 15                                                   

 

 

       Присутні: 

1. КОСТЮК Дмитро Андрійович – голова приймальної комісії, в.о. директора 

коледжу. 

2. СОВА Вікторія Миколаївна – заступник голови приймальної комісії, заступник 

директора з навчальної роботи. 

3. ВІННИК Ірина Володимирівна – уповноважена особа приймальної комісії з 

питань реєстрації заяв в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

4. ПОГОРІЛА Оксана Іванівна – відповідальний секретар приймальної комісії, 

методист відділення. 

5. КОВТУН Олена Петрівна – заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії, завідувач лабораторії. 

Члени комісії: 

6. СИРОТЕНКО Андрій Олександрович – заступник директора з виховної       

роботи. 

7. СЕМЕНЕНКО Тетяна Анатоліївна – завідувач відділення підприємництва та 

інформаційних технологій. 

8. ГОЛОВЕНКО Антон Анатолійович – депутат Ірпінської міської ради 8-го 

скликання. 

9. МІКОЛЕНКО Ангеліна Андріївна – студентка групи 202-О, голова студентської 

ради коледжу. 

10.  БЕЗПЕЧНА Руслана Костянтинівна – студентка групи 203-Ф, член 

студентської ради коледжу. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати надходження заяв від абітурієнтів.   

2. Розгляд електронних заяв та рекомендації щодо допуску до вступних 

випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди абітурієнтів на базі повної 

загальної середньої освіти на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра в розрізі спеціальностей. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію про результати надходження заяв від 

абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі ПЗСО за період роботи 

приймальної комісії з 27.07.2022 р. по 01.08.2022 р. 
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Доповідала: відповідальний секретар приймальної комісії Оксана Погоріла  

За період з 27.07.2022 р. по 01.08.2022 р. надійшло всього 7 заяв, у т.ч. по 

спеціальностях: 

Шифр і назва спеціальності 9 класів 

071 «Облік і оподаткування» 1 

072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 2 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 4 

181 «Харчові технології» - 

УХВАЛИЛИ: інформацію про результати надходження заяв прийняти до 

відома. 

 

2. СЛУХАЛИ: Оксану Погорілу, відповідального секретаря приймальної 

комісії, яка повідомила, що відповідно до Порядку прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 

року № 400) та Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр до ВСП «Ірпінський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України» на 

2022 р. та  Положення про приймальну комісію ВСП «Ірпінський фаховий 

коледж НУБіП України» необхідно прийняти рішення про допуск вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, які подали електронні заяви та 

претендують на участь у конкурсі на місця державного замовлення до складання 

конкурсних вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди з 

української мови та математики. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1.  Допустити до складання індивідуальної усної співбесіди абітурієнтів 

на базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), які вступають на денну форму 

навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на підготовку фахівців 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в порядку 

реєстрації заяв: 

 

1. Салецький Ігор Олександрович  
      2.2.  Допустити до складання індивідуальної усної співбесіди абітурієнтів на 

базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), які вступають на денну форму 

навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра в порядку реєстрації заяв: 

 

1. Салецький  Ігор Олександрович  
2. Каленіченко Євгеній Русланович 

     

  2.3.  Допустити до складання індивідуальної усної співбесіди абітурієнтів на 

базі повної загальної середньої освіти (11 кл.), які вступають на денну форму  
 




