
 

 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

засідання приймальної комісії 

 

18 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 рейтингові списки вступників на основі базової загальної середньої освіти.  

2. Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб які вступають на 1 курс денної форми навчання для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.  

3. Про результати творчого конкурсу і допуск до участі у конкурсі. 

4. Про створення конкурсної пропозиції. 

 

1. 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 

конкурсною пропозицією  1067846 Дизайн графічний (додатковий набір) (додаток 1). 

Рейтинговий список сформовано 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.  

2. СЛУХАЛИ:  

Про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 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 фізичних та/або юридичних осіб, які були сформовані за даними 

ЄДЕБО. 

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

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб за конкурсною пропозицією 1067846 

Дизайн графічний (додатковий набір) (додаток 2) та оприлюднити списки шляхом 

розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті коледжу. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  



 

 

Затвердити список вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за конкурсною пропозицією 1067846 Дизайн графічний (додатковий 

набір) (додаток 2). Оприлюднити списки шляхом розміщення на інформаційному стенді 

приймальної комісії та вебсайті коледжу 

3. СЛУХАЛИ:  

Про результати творчого конкурсу і допуск до участі у конкурсі (доповідач  

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

 

Старанко Т.В. повідомила про результати творчого конкурсу: 

 

дата проведення: 18 серпня 2022 р. :  

конкурсна пропозиція: 963920 Дизайн (дизайн одягу) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові вступника  Кількість балів  

Дубочинська Наталія Григорівна 140 

дата проведення: 18 серпня 2022 р. :  

конкурсна пропозиція: 1095925 Дизайн (графічний дизайн) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові вступника  Кількість балів  

Горбачов Денис Геннадійович 195 

дата проведення: 18 серпня 2022 р. :  

конкурсна пропозиція: 1096695 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові вступника  Кількість балів  

Стафеєва Лілія Олександрівна 115 

 

Старанко Т.В. запропонувала затвердити  рішення  екзаменаційної комісій про 

результати творчого конкурсу.  

Внести результати творчого конкурсу до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. 

Допустити до участі у конкурсі (контракт) осіб, які успішно склали творчий конкурс. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити  рішення  екзаменаційної комісій про результати творчого конкурсу.  

Внести результати творчого конкурсу до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. 

Допустити до участі у конкурсі (контракт) осіб, які успішно склали творчий конкурс. 
 

4. СЛУХАЛИ:  

Про створення конкурсної пропозиції (доповідач Старанко Т.В. – відповідальний 

секретар приймальної комісії). 
 

Старанко Т.В. повідомила що з метою можливості подання заяв вступниками, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території з 

категорією пільги 109, впродовж вступної кампанії 2022 року в ЄДБО реалізовано 

можливість створювати небюджетні конкурсні пропозиції без обмежень по термінам 

створення та без необхідності погодження державним замовником (без ознаки «ПДЗ»).  

Старанко Т.В. запропонувала створити небюджетну конкурсну пропозицію Дизайн. 

Графічний дизайн з особливим вступом (для осіб місце проживання яких зареєстровано 



 

 

(задекларовано) на особливо небезпечній території), освітня програма – Графічний дизайн, 

прийом заяв з 18.08.2022 р. по 23.08.2022 р., дата оголошення першого списку 

рекомендованих на загальних умовах 26.08.2022 р., дата початку навчання 01.09.2022 р.  

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Створити не бюджетну конкурсну пропозицію Дизайн. Гграфічний дизайн з 

особливим вступом (для осіб місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території. 

 

 

 

Голова приймальної комісії, 

директор 

 

 

Відповідальний  секретар  

приймальної комісії 

 

Михайло САПІЖАК 

 

 

 

Тетяна СТАРАНКО 

 

  



 

 

Додаток 2 до протоколу 

Приймальної комісії № 23 від 

18.08.2022 р. 


