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відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 24.01. 2017 року 

 

Присутні: 

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

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

Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової 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. - член ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

1. Про розроблення Правил прийому до Дніпропетровського коледжу 

економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара на 2017 рік. 

2. Про затвердження кількості місць для осіб, які вступають поза конкурсом 

на місця державного замовлення. 

 



Слухали: 

З першого питання інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії 

– ознайомила з Правилами прийому у 2017 році: прийом студентів у 2017 році 

передбачається здійснювати за державним замовленням та за рахунок фізичних 

і юридичних осіб. Загальний план прийому на денну форму навчання – 205 

осіб, на заочну форму навчання – 175 осіб. Зарахування до складу студентів 

передбачається здійснювати згідно Умов прийому на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 

року № 1582. Порядок прийому до коледжу визначається Правилами прийому у 

2017 році. 

 

Постановили: 

1. Розроблені Правила прийому до Дніпропетровського коледжу економіки 

та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара в 2017 році та додатки до них подати на затвердження Вченій 

раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара.  

2. Довести Правила прийому до Дніпропетровського коледжу економіки та 

бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара в 2017 році до відома абітурієнтів шляхом розміщення на 

інформаційній дошці та сайті навчального закладу. 

 

 

Слухали: 

З другого питання інформацію Вахнєй Р.Ю., заступника голови відбіркової 

комісії – про встановлення кількості місць для осіб, які вступають поза 

конкурсом на місця державного замовлення. 
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