
 

 

 Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

засідання приймальної комісії 

 

19 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 та заочної форм навчання 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.  

3. Про результати індивідуальної усної співбесіди,  про допуск до участі у конкурсі. 

 

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 

конкурсними пропозиціями  1095925 Дизайн (графічний дизайн), 1096695 

Дизайн(перукарське мистецтво та декоративна косметика), 963920 Дизайн (дизайн одягу) 

(додаток 1). Рейтингові списки 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 та заочної форм 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 (конкурсні пропозиції:  1095925 Дизайн (графічний дизайн), 1096695 

Дизайн(перукарське мистецтво та декоративна косметика), 963920 Дизайн (дизайн одягу). 

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

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб (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 (додаток 2). Оприлюднити списки шляхом розміщення на 

інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті коледжу 

3. СЛУХАЛИ:  

Про результати індивідуальної усної співбесіди,  про допуск до участі у конкурсі 

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

 

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

дата проведення: 19 серпня 2022 р.:  

конкурсна пропозиція: 963582 Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна 

косметика) 

 

Прізвище, ім’я та по батькові вступника  Кількість балів  

Артамонова Єлизавета Миколаївна 195 

Крилач Анастасія Андріївна  175 

Резнік Анастасія Альвіанівна  170 

Овечкіна Ірина Ігорівна 190 

Розмариця Єлизавета Анатоліївна 185 

Сімашкін Діонисій Денисович  160 

Циган Катерина Миколаївна  165 

Твердохліб Алла Михайлівна  140 

Кузьміна Ірина Федорівна  150 

Любов Андрій Віталійович  180 

Трут Юлія Миколаївна 145 

Солдатенкова Дар`я Костянтинівна 165 

Щерба Вероніка Ігорівна 125 

 

Казімір Маргарита Олександрівна,  Котова Анастасія Ігорівна, Карпакова Ірина 

Ігорівна, Зуєва Тетяна Вікторівна не з’явились на індивідуальну усну співбесіду без 

поважної причини.  

Старанко Т.В. запропонувала затвердити  рішення  екзаменаційної комісій про 

результати індивідуальної усної співбесіди.  

Внести результати творчого конкурсу до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. 

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

індивідуальну усну співбесіду. Допустити до участі у конкурсі (контракт) осіб за 

результатами розгляду мотиваційних листів. 

Пропозицію Старанко Т.В. підтримали одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити  рішення  екзаменаційної комісій про результати індивідуальної усної 

співбесіди.  

Внести результати творчого конкурсу до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. 

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

індивідуальну усну співбесіду. Допустити до участі у конкурсі (контракт) осіб за 

результатами розгляду мотиваційних листів.  
 

Голова приймальної комісії, директор 

 

Відповідальний  секретар  приймальної комісії 

Михайло САПІЖАК 

 

Тетяна СТАРАНКО 



 

 

Додаток 1 до протоколу  

Приймальної комісії № 24 від 

19.08.2022 р. 

 

Рейтинговий список від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 022 Дизайн, Дизайн. 

Перукарське мистецтво та декоративна косметика 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака особливих підстав 

для зарахування 

1 423-3768056 Юлія Сергіївна 170.000    

 

 
 

Рейтинговий список від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 022 Дизайн, Дизайн. 

Графічний дизайн 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака особливих підстав 

для зарахування 

1 423-7900987 Денис Геннадійович 195.000    

 
 

 

Рейтинговий список від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Заочна, 022 Дизайн, Дизайн.  

Дизайн одягу 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

Ознака особливих підстав 

для зарахування 

1 Дубачинська Наталя Григорівна 140.000    

 

  



 

 

Додаток 2 до протоколу  

Приймальної комісії № 24 від 

19.08.2022 р. 

 

Рейтинговий список від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 022 Дизайн, Дизайн. 

Перукарське мистецтво та декоративна косметика 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 423-8092392 Лілія Олександрівна 115.000 
 

Список рекомендованих від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Денна, 022 Дизайн, Дизайн. 

Графічний дизайн 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 423-7900987 Денис Геннадійович 195.000   

 

 

Список рекомендованих від 19.08.2022 

Фаховий молодший бакалавр, Заочна, 022 Дизайн, Дизайн.  

Дизайн одягу 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 

1 Дубачинська Наталя Григорівна 140.000   

 


