
 

 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

засідання приймальної комісії 

 

22 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 допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до участі у 

конкурсі.  

2. Про рейтингові списки вступників на основі базової загальної середньої освіти.  

3. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за 

державним замовленням осіб з базовою загальною середньою освітою, які вступають на 1 

курс денної форми навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Про допуск абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти до участі у 

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

 

Старанко Т.В. запропонувала абітурієнтів, які за результатами вступних іспитів 

отримали оцінки не нижче мінімально встановлених,  допустити до участі у конкурсі. 

 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити до участі у конкурсі. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про рейтингові списки вступників на основі базової загальної середньої освіти 

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

Старанко Т.В. ознайомила присутніх з рейтинговими списками абітурієнтів за 

конкурсними пропозиціями (додаток 1). Рейтингові списки сформовані приймальною 

комісією з ЄДЕБО. Згідно з Правилами прийому рейтингові списки оприлюднюються на 

сайті коледжу 

Старанко Т.В. запропонувала оприлюднити рейтингові списки, сформовані з ЄДЕБО 

на сайті коледжу. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити рейтингові списки, сформовані з ЄДЕБО на сайті коледжу 

(відповідальні Тур А.М., Старанко Т.В., термін виконання – не пізніше 12:00 27 липня). 

3. СЛУХАЛИ:  



 

 

Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за 

державним замовленням осіб з базовою загальною середньою освітою, які вступають на 1 

курс денної форми навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра (доповідач  Старанко Т.В. – відповідальний секретар приймальної 

комісії). 

 

Старанко Т.В. ознайомила присутніх зі списками вступників, рекомендованих до 

зарахування за кошти державного бюджету за кожною конкурсною пропозицією, які були 

сформовані за даними ЄДЕБО. 

Старанко Т.В. запропонувала затвердити списками вступників, рекомендованих до 

зарахування за кошти державного бюджету за кожною конкурсною пропозицією (додаток 

4-6) та оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної 

комісії та вебсайті коледжу. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити списками вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного бюджету за кожною конкурсною пропозицією (додаток 2); 

оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної 

комісії та вебсайті коледжу. (відповідальні Тур А.М., Старанко Т.В., термін виконання – не 

пізніше 12:00 27 липня). 

 

Голова приймальної комісії, 

директор 

 

 

Відповідальний  секретар  

приймальної комісії 

 

Михайло САПІЖАК 

 

 

 

Тетяна СТАРАНКО 

 

 


