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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 оформлення документів вступників до вищих навчальних закладів І-
ІV рівнів акредитації на підставі наказу Міністерства освіти і науки 
України від 06.06.2017 року №794 «Про затвердження форм документів з 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». 

2. Про інформаційні матеріали щодо документів вступників до вищих 
навчальних закладів на підставі листа Міністерства освіти і науки 
України від 22.06.2017 р. № 1/11-6056 «Щодо інформаційних матеріалів 
про документи вступників до ВНЗ». 



3. Про спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
спеціальні умови на здобуття ОКР молодшого спеціаліста за державним 
замовленням, включаючи переведення на вакантні місця державного 
замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 
26.06.2017 р. № 1/9-350 «Щодо спеціальних умов». 

 
Слухали: 

- з першого питання інформацію Мельник Т.П., голови приймальної 
комісії - про оформлення документів вступників до вищих навчальних закладів 
І-ІV рівнів акредитації на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 
від 06.06.2017 року №794 «Про затвердження форм документів з підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах». 

 

Постановили: 

- провести нараду-семінар з технічними секретарями приймальної комісії 
щодо вірності оформлення документів від вступників до коледжу на підставі 
наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2017 року №794 «Про 
затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах». 

 

Слухали: 

- з другого питання інформацію Мельник Т.П., голови приймальної комісії 
- про інформаційні матеріали щодо документів вступників до вищих 
навчальних закладів на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 
22.06.2017 р. № 1/11-6056 «Щодо інформаційних матеріалів про документи 
вступників до ВНЗ». 
 

Постановили: 

- провести нараду-семінар з технічними секретарями приймальної комісії 
щодо оформлення документів вступників, які мають право на спеціальні умови 
участі у конкурсному відборі при вступі до коледжу для здобуття вищої освіти 
на основі повної загальної середньої освіти на підставі листа Міністерства 
освіти і науки України від 22.06.2017 р. № 1/11-6056 «Щодо інформаційних 
матеріалів про документи вступників до ВНЗ». 
 

Слухали: 

- з третього питання інформацію Мельник Т.П., голови приймальної 
комісії – про спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
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