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ПОРЯДОК

ДЕННИЙ:

1. Про затвердження складу функціональних підрозділів приймальної комісії на 2018 рік.
Доповідає: Козаченко О.М.- голова приймальної комісії.
2. Про затвердження складу апеляційної комісії коледжу на 2018 рік та розподіл обов’язків
між її членами.
Доповідає: Козаченко О.М.- голова приймальної комісії.
3. Про створення технічного секретаріату приймальної комісії на 2018 рік.
Доповідає: Левківський М.І. -відповідальний секретар приймальної комісії.
4. Про результати проведення Дня відритих дверей 24 лютого 2018 року.
Доповідає: Старченко Ю.А.- заступник голови приймальної комісії.
І.СЛУХАЛИ. Про затвердження складу функціональних підрозділів приймальної комісії на
2018 рік.
1.1. Козаченко Олена Михайлівна. Повідомила, що для забезпечення діяльності
приймальної комісії в 2018 році, відповідно до Положення про приймальну комісію необхідно
створити функціональні підрозділи, а саме: відбіркові комісії зі спеціальностей для прийому
документів, оформлення особових справ вступників і проведення консультацій з питань вибору
майбутньої професії, предметні екзаменаційні комісії для проведення конкурсних вступних
випробувань для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої
освіти, комісію по проведенню співбесід та фахових вступних випробувань з категоріями осіб, які
мають право вступати до коледжу за співбесідою та за фаховими вступними випробуваннями. Внесла
пропозиції по персональному складу членів цих комісій.

УХВАЛИЛИ:
1. Створити при приймальній комісії коледжу відбіркові комісії:
-зі спеціальності 081 Право:
Скорик Світлана Василівна – голова комісії
Кострубяк Тетяна Валеріївна – заступник голови, голова циклової комісії юридичних дисциплін
Знайко Оксана Володимирівна – секретар
Литвинова Оксана Василівна – викладач коледжу
Любченко Олександр Олександрович – викладач коледжу
-зі спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси, банківська
справа та страхування, 071 Облік і оподаткування;
Кононенко Тамара Михайлівна – голова комісії
Мось Михайло Іванович – заступник голови, голова циклової комісії економічних та фінансовооблікових дисциплін;

Щербань Іванна Василівна – секретар
Кононец Наталія Василівна – викладач коледжу
Микитенко Віта Миколаївна – викладач коледжу
- зі спеціальностей 201 Агрономія, 073 Менеджмент;
Корилюк Світлана Іванівна – голова комісії
Гордієнко Оксана Вікторівна – заступник голови, голова циклової комісії з менеджменту та технології
сільськогосподарського виробництва
Куць Ольга Іванівна – секретар
Стегній Тетяна Миколаївна – викладач коледжу
Рибалко Ніна Василівна – викладач коледжу
2. Створити предметні екзаменаційні комісії з конкурсних дисциплін:
- Українська мова (диктант) – 9 кл.; Укр. мова і література (тестування) – 11 кл.
Марюхніч Тетяна Вікторівна – голова комісії
Василенко Людмила Йосипівна- викладач коледжу
Гайдук Ірина Володимирівна - вчитель гімназії № 6
- Математика (тестування) – 9 та 11 кл.
Худолій Іван Іванович – голова комісії
Цюман Галина Миколаївна– викладач коледжу
Шестопал Оксана Василівна – викладач коледжу
- Історія України (тестування) – 9 та 11 кл.
Скорик Світлана Василівна– голова комісії
Мороз Наталія Володимирівна – викладач коледжу
Гайдук Сергій Михайлович - вчитель гімназії № 6

3. Створити комісію по проведенню співбесід та фахових вступних випробувань:
Старченко Юлія Анатоліївна – голова комісії
Скорик Світлана Василівна – завідувач юридичним відділенням
Кострубяк Тетяна Валеріївна – викладач юридичних дисциплін
Корилюк Світлана Іванівна – завідувач відділення менеджменту та сільськогосподарського
виробництва
Гордієнко Оксана Василівна – викладач агрономічних дисциплін
Кононенко Тамара Михайлівна – завідувач економічним відділенням
Мось Михайло Іванович – викладач фінансових дисциплін
ІІ.СЛУХАЛИ. Про затвердження складу апеляційної комісії коледжу на 2018 рік та розподіл
обов’язків між її членами.
2.1. Козаченко Олена Михайлівна. Повідомила, що відповідно до Положення про
приймальну комісію необхідно створити апеляційну комісію, яка буде розглядати можливі
апеляції щодо результатів вступних випробувань, рейтингових списків та зарахування. Внесла
пропозиції по персональному складу апеляційної комісії.
УХВАЛИЛИ:
1. Створити апеляційну комісію в складі:
Радостєв Олександр Іванович, заступник директора коледжу –голова апеляційної комісії;
Павелко Наталія Іванівна, секретар навчальної частини –секретар комісії;
Липій Євгенія Анатоліївна, викладач коледжу, кандидат юридичних наук –член комісії;
Щербак Тетяна Іванівна, учитель української мови ЗОШ №34–член комісії;
Стаценко Дмитро Володимирович, викладач історії –член комісії;
Пилипенко Людмила Олександрівна, викладач математики –член комісії;
ІІІ.СЛУХАЛИ. Про створення технічного секретаріату приймальної комісії на 2018 рік.
3.1. Левківський Михайло Іванович, який проінформував, що з метою проведення
профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед абітурієнтів коледжу та їх батьків,
оформлення особових справ вступників та технічної документації необхідно створити
технічний секретаріат приймальної комісії з числа навчально-обслуговуючого персоналу.
УХВАЛИЛИ:
1. Створити технічний секретаріат приймальної комісії на 2018 рік в такому складі:

Куць Ольга Іванівна – закріплена спеціальність Агрономія, заступник відповідального
секретаря ПК;
Щербань Іванна Василівна- закріплені спеціальності Облік і оподаткування, Підприємництво,
торгівля і біржова діяльність;
Швець Карина Василівна – закріплена спеціальність Фінанси, банківська справа та
страхування;
Міщенко Валентина Валеріївна – закріплена спеціальність Менеджмент;
Знайко Оксана Володимирівна – закріплена спеціальність Право на основі БЗСО;
Топчило Світлана Анатоліївна- закріплена спеціальність Право на основі ПЗСО, ОКР, СВО;
2. Підпорядкувати технічний секретаріат відповідальному секретарю приймальної комісії
Левківському М.І.
3. З 2 липня визначити місце роботи приймальної комісії актовий зал навчального корпусу №1
4.Установити термін роботи технічного секретаріату на період прийому документів,
проведення вступних іспитів та конкурсного відбору на денне відділення з 02 липня по 30
серпня 2017 року відповідно до графіку роботи:
5. Затвердити графік роботи технічного секретаріату приймальної комісії:
Щоденно з 9.00 до 17.00, п'ятниця з 9.00 до 16.00, субота з9.00 до 14.00, Обідня перерва –
13:00 – 14:00 (крім суботи)
ІУ.СЛУХАЛИ. Про результати проведення Дня відритих дверей 24 лютого 2018 року.
4.1. Старченко Юлія Анатоліївна. Повідомила, що за результатами об’єктивного обліку
присутніх на дні відкритих дверей 24 лютого 2018 року зафіксовано 14 анкет потенційних
вступників, були присутніми така ж кількість батьків. З опитування учасників заходу
виявлено, що половина їх (7 осіб) зацікавилася спеціальністю Право, 4 –спеціальністю
Менеджмент, 3 – спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування, по 2 –
спеціальностями Облік і оподаткування та Агрономія, 1- спеціальністю Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність. З присутніх 1 особа виявила бажання навчатись на зимових
підготовчих курсах, 5 – на літніх підготовчих курсах. Проте необхідно посилювати
профорієнтаційну роботу з тим, щоб кількість бажаючих навчатися в коледжі була більшою.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про результати проведення Дня відритих дверей 24 лютого 2018 року звяти до
відому.
2. Визнати за доцільне посилити профорієнтаційну роботу з метою збільшення інтересу
учнів випускних класів до нашого навчального закладу.

