
 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання приймальної комісії 

 

18 лютого 2022 р.                                                                                 м. Лисичанськ 

ПРИСУТНІ 
 

Голова: Сапіжак М.С. - голова приймальної комісії, директор 

Присутні: Камчатна Н.В, Старанко Т.В., Тур А.М., Семенюк О.Ю., Макєєв Д.Р. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 

1. Про затвердження програм вступних випробувань для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти, вступних випробувань для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, творчих конкурсів, фахових вступних випробувань, програм співбесід.  

2. Про затвердження екзаменаційних матеріалів вступних іспитів, фахових вступних 

випробувань, творчих конкурсів. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження програм вступних випробувань для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти, вступних випробувань для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти, творчих конкурсів, фахових вступних випробувань, програм співбесід 

(доповідачі – Радіонова Є.В., Живогляд С.В., Дунець Н.В., Тарарива Л.Ю.). 

Голови екзаменаційних комісій ознайомили присутніх з програмами вступних 

випробувань для вступників на основі базової загальної середньої освіти (українська мова, 

математика), вступних випробувань для встпників на основі повної загальної середньої 

освіти (українська мова, математика), творчих конкурсів для вступників на основі БЗСО та 

ПЗСО, фахових вступних випробувань, програмами співбесід. 

ВИСТУПИЛИ: 

Камчатна Н.В. зазначила що програми вступних випробувань для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти  розроблені відповідно до програм зовнішнього 

незалежного оцінювання на основі ПЗСО. Програми вступних випробувань, творчих 

конкурсів, фахових вступних випробувань, програми співбесід були розглянуті на 

засіданнях циклових комісій і рекомендовані до затвердження. 

Камчатна Н.В. запропонувала затвердити програми: 

для вступу на основі БЗСО з української мови, математики, творчого конкурсу; 

для вступу на основі ПЗСО з української мови, математики, творчого конкурсу; 

для вступу на основі ОКР кваліфікованого робітника з української мови та фахових 

вступних випробувань. 

Програми розмістити на офіційному сайті коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити програми фахових вступних випробувань, вступних випробувань, 

творчих конкурсів, програми співбесід 

2. Програми вступних випробувань розмістити на офіційному сайті коледжу. 

Термін виконання: не пізніше 31.03.2022 р.; відповідальні – Камчатна Н.В., Тур А.М. 

  



 

 

 


