
Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 
 

Протокол №50 

приймальної комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від   17.08.2017 року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова приймальної комісії, директор 
коледжу; 

Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 
директора коледжу з навчальної роботи; 

Пастернак Т.В. - відповідальний секретар приймальної 
комісії, методист; 

Мноян Т.О. - директор магазину «Меха»; 
Євтушенко Л.М. - старший інспектор з кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Тума Т.С. - викладач; 
Вронська І.М. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - адміністратор бази даних (ЄДЕБО); 
Павлова В.О. - голова первинної профспілкової організації; 
Василенко А.О. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

1. Про переведення на вакантні місця державного замовлення за рейтинговими 

списками. 

2. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Про результати фахових вступних випробувань. 



Слухали: 

З першого питання інформацію Мельник Т.П., голови приймальної комісії, яка 

повідомила присутніх про вакантні місця державного замовлення за 

спеціальностями у кількості 13 місць. 

 

Постановили: 

1. Станом на 17.08.2017 р. на десяту годину, згідно пункту 3 розділу Х Правил 

прийому до коледжу, перевести на вакантні місця державного замовлення осіб, 

щодо яких діють спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за державним замовленням, передбачені абзацами 

другим, третім, дев’ятим - дванадцятим пункту 5 розділу ІІІ Правил прийому, у 

разі, якщо отриманий вступниками конкурсний бал менший мінімального, який 

вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного 

замовлення за конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, 

передбаченому пунктом 5 розділу VIІ Правил прийому, не більше ніж на 40 

балів на основі повної загальної середньої освіти і були зараховані за кошти 

фізичних або юридичних осіб: 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1 Яременко Оксану Геннадіївну - дитина-сирота, в якої померли батьки. 
2 
 
 

Смирнову Катерину Сергіївну 
 
 

- особа, батько якої є шахтарем та який 
має стаж підземної роботи не менш як 
15 років з повним робочим днем. 

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1 
 
 

Шаповала Владислава Олеговича 
 
 

- дитина, позбавлена батьківського 
піклування у зв’язку з позбавленням 
батьків батьківських прав. 

 

Спеціальність «Маркетинг» 

1 Петрова Микиту Романовича - дитина-інвалід. 
 

 

 



Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

1 
 
 

Байрамшину Ганну Андріївну 
 
 

- особа, батько якої є шахтарем та який 
має стаж підземної роботи не менш як 
15 років з повним робочим днем. 

2 
 
 

Гаврилову Дарію Олександрівну 
 
 

- особа, батько якої є шахтарем та який 
має стаж підземної роботи не менш як 
15 років з повним робочим днем. 

 

2. Станом на 17.08.2017 р. на десяту годину, згідно пункту 3 розділу Х Правил 

прийому до коледжу, перевести на вакантні місця державного замовлення 

особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, 

передбаченому пунктом 5 розділу VIІ Правил прийому і були зараховані за 

кошти фізичних або юридичних осіб: 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Малахову Анастасію Янівну 124,00 

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Каптелу Дар'ю Сергіївну 127,30 
2 Рачок Вікторію Вікторівну 125,00 
3 Смірнову Юлію Юріївну 124,90 
4 Бараєву Єкатерину Станіславівну 123,60 
5 Кирнос Олену Олександрівну 122,80 

 

Спеціальність «Маркетинг» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Голуб Олесю Олександрівну 140,20 

 

Слухали: 

З другого питання інформацію Пастернак Т.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії - про подані заяви. 

 



Постановили: 

1. Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання на заочну форму навчання: 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1 Углову Аліну Павлівну 
 

Слухали: 

З третього питання інформацію Пастернак Т.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з результатами вступних 

випробувань, які були проведені 16 серпня 2017 року. 

Вступний іспит з української мови 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

Група 6 
№ 
з/п Прізвище, ім’я та по батькові вступника Кількість балів 

1 Бобошко Максим Сергійович 180,0 
2 Борт Анастасія Василівна 130,0 
3 Борщ Анна Віталіївна 150,0 
4 Герасимчук Юлія Валеріївна 130,0 
5 Гречихо Дар'я Олександрівна 150,0 
6 Данчишин Галина Володимирівна 130,0 
7 Зінов'єва Катерина Владленівна 130,0 
8 Калугіна Ксенія Іванівна 130,0 
9 Лакідон Наталія Сергіївна 170,0 
10 Небога Ірина Вадимівна 130,0 
11 Нікітіна Наталія Олександрівна 130,0 
12 Слуцька Наталія Олександрівна Не з′явилась 
13 Смерека Трохим Володимирович 180,0 
14 Сошніков Олексій Олександрович 150,0 
15 Турлюн Сніжана Сергіївна 130,0 
16 Тютенко Світлана Володимирівна 130,0 
17 Фіненко Крістіна Олександрівна 180,0 
18 Фіненко Ярослав Олександрович 130,0 
19 Фоєва Тетяна Андріївна Не з′явилась 
20 Швець Карина Миколаївна 130,0 
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