
 

 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 20 

засідання приймальної комісії 

 

09 серпня 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 результати індивідуальної усної співбесіди. 

2. Про перезарахування результатів індивідуальної усної співбесіди на іншу 

конкурсну пропозицію. 

3. Про допуск до участі у конкурсі. 
 

1. СЛУХАЛИ:  

1. Про результати індивідуальної усної співбесіди (доповідач Старанко Т.В. – 

відповідальний секретар приймальної комісії).  

Старанко Т.В. повідомила про результати індивідуальної усної співбесіди: 

 

дата проведення: 09 серпня 2022 р. :  

спеціальність 071 облік і оподаткування 

 

Прізвище, ім’я та по батькові вступника  Кількість балів  

Шеремет Андрій Сергійович  150 

Бобричева Карина Леонідівна 155 

Вовк Андрій Миколайович 170 

Гирич Ігор Володимирович 175 

Кремінська Тетяна Сергіївна 135 

Кореняк Юлія Сергіївна 180 

Левіна Вікторія Геннадіївна 185 

Тягнирядно Олександр Олександрович 155 

 

Старанко Т.В. запропонувала затвердити  рішення  екзаменаційної комісій про 

результати індивідуальної усної співбесіди.  

Внести результати індивідуальної усної співбесіди до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити  рішення  екзаменаційної комісії про результати індивідуальної усної 

співбесіди. Результати індивідуальної усної співбесіди внести до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Про перезарахування результатів індивідуальної усної співбесіди на іншу конкурсну 

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



 

 

 

Вступники, які подали заяви на декілька конкурсних пропозицій звернулись до 

приймальної комісії з проханням перезарахувати результати індивідуальної усної 

співбесіди на іншу конкурсну пропозицію. 

Старанко Т.В. запропонувала розглянути заяви та задовольнити прохання вступників 

щодо перезарахування результатів індивідуальної усної співбесіди на іншу конкурсну 

пропозицію. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

Задовольнити прохання щодо перезарахування результатів індивідуальної усної 

співбесіди з конкурсної пропозиції 992476 Облік і оподаткування на конкурсну пропозицію  

992477 «Облік і оподаткування» наступних вступників: 

 

1. Бобричева Карина Леонідівна 

2. Вовк Андрій Миколайович 

3. Гирич Ігор Володимирович 

4. Кореняк Юлія Сергіївна 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Про допуск до участі у конкурсі (доповідач Старанко Т.В. – відповідальний секретар 

приймальної комісії). 

Старанко Т.В. запропонувала допустити до участі у конкурсі (бюджет і контракт) 

осіб, які успішно склали індивідуальну усну співбесіду. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Допустити до участі у конкурсі (бюджет і контракт) осіб, які успішно склали 

індивідуальну усну співбесіду. 

 

Голова приймальної комісії, 

директор 

 

 

Відповідальний  секретар  

приймальної комісії 

 

Михайло САПІЖАК 

 

 

 

Тетяна СТАРАНКО 

 

 


