
 

 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 11 

засідання приймальної комісії 

 

08 липня 2022 р.                                                                                 м. Полтава 

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 внесення змін до Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» в 2022 році. 

2. Про затвердження розкладу консультацій, творчих конкурсів, індивідуальних усних 

співбесід. 

3. Про форму проведення вступних випробувань 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Про внесення змін до Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» в 2022 році (доповідач Старанко Т.В. – відповідальний 

секретар приймальної комісії).  

Старанко Т.В. ознайомила присутніх з проектом змін до Правил прийому на 

навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» в 2022 

році, які були розроблені відповідно до Наказу МОН № 594 від 27.06.2022 р. Про внесення 

змін до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (із 

змінами і доповненнями, внесеними  наказом Міністерства освіти і науки України  від 

30 червня 2022 року № 600), Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2022 

р. за № 713/38049.  

Старанко Т.В. запропонувала внести відповідні зміни до Правил прийому, подати 

Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський 

фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» в 2022 році (зі змінами) на розгляд і затвердження вченій раді ДЗ ЛНУ імені 

Тараса Шевченка. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Внести відповідні зміни до Правил прийому. 

2. Подати Правила прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» в 2022 році (зі змінами) на розгляд і затвердження 

вченій раді ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка. 



 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 

Про затвердження розкладу консультацій, творчих конкурсів, індивідуальних усних 

співбесід  (доповідач  – Старанко Т.В., відповідальний секретар приймальної комісії). 

 

Відповідно до Правил прийому приймальною комісією розроблено розклад 

проведення консультацій і вступних випробувань: 

- для вступників на основі базової середньої освіти за денною формою здобуття 

освіти  виключно за кошти фізичних або юридичних осіб (додатковий набір), спеціальність 

022 Дизайн; 

- для вступників на основі ПЗСО за денною і заочною формами здобуття освіти,  

спеціальності: 022 Дизайн, 071 Облік і оподаткування; 

- для вступників на основі ОКР кваліфікований робітник за денною і заочною 

формами здобуття освіти,  спеціальність 022 Дизайн. 

 

Старанко Т.В. запропонувала затвердити  розклад проведення консультацій, творчих 

конкурсів, індивідуальних усних співбесід. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити розклад консультацій, творчих конкурсів, індивідуальних усних співбесід. 

3. СЛУХАЛИ:  

 

Про форму проведення вступних випробувань (доповідач  – Сапіжак М.С., голова 

приймальної комісії). 

 

Сапіжак М.С. зазначив що Правилами прийому передбачено очну або дистанційну 

форму проведення вступних випробувань. Зважаючи на необхідність створення безпечних і 

нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог під час вступних іспитів, а 

також беручи до уваги звернення вступників про надання можливості складати вступні 

випробування дистанційно, Сапіжак М.С. запропонував ухвалити рішення про проведення 

вступних випробувань (творчих конкурсів та індивідуальних усних співбесід) в 

дистанційній формі. 

Пропозицію Сапіжака М.С. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Провести консультації, творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди в дистанційній 

формі відповідно до затверджених графіків. 

 

 

 

Голова приймальної комісії, 

директор 

 

 

Відповідальний  секретар  

приймальної комісії 

 

Михайло САПІЖАК 

 

 

 

Тетяна СТАРАНКО 

 

 


