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приймальної комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від   28.08.2017 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 зарахування на денну форму навчання за державним замовленням 

вступників, які мають право на зарахування за квотою і вступають на основі 

диплому кваліфікованого робітника. 

2. Про зарахування на денну форму навчання за державним замовленням 

вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку і 

вступають на основі диплому кваліфікованого робітника. 



3. Про коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання на 

денну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають 

на основі диплому кваліфікованого робітника. 

4. Про зарахування вступників на денну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, які вступають на основі диплому кваліфікованого 

робітника. 

5. Про коригування списку рекомендованих до зарахування на навчання на 

заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають 

на основі диплому кваліфікованого робітника. 

6. Про зарахування вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, які вступають на основі диплому кваліфікованого 

робітника. 

 

Слухали: 

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

приймальної комісії про подані заяви. 

 

Постановили: 

Станом на 28.08.2017 р. на десяту годину, згідно правил прийому до коледжу у 

2017 році, на підставі позитивних оцінок, що зазначені у результатах фахових 

вступних іспитів та виконаних вимог для зарахування (подали оригінали 

документа про освітній рівень та додатка до нього та інших документів, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії 

коледжу) зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами третього курсу денної 

форми навчання за державним замовленням вступників, які мають право на 

зарахування за квотою: 

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 

до 23 років, яким надано цей статус Законом України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 



позбавлених батьківського піклування» та згідно зі статтею 44 Закону України 

«Про вищу освіту» за спеціальностями: 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

№ 
з/п П.І.Б. Назва пільгової категорії Конкурсний 

бал 
1 
 
 

П'ятник Юлію 
Василівну 
 

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

153,20 

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

№ 
з/п П.І.Б. Назва пільгової категорії Конкурсний 

бал 
1 
 

Сошнікова Олексія 
Олександровича 

- дитина-сирота, в якої померли батьки. 
 149,90 

 

Слухали: 

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

приймальної комісії про подані заяви, інформацію Мельник Т.П., голови 

приймальної комісії про підсумки прийому документів за державним 

замовленням: 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Подано заяв – 13 

у тому числі за державним замовленням – 13 

Прохідний бал – 153,20 

Конкурс склав – 4,3 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

Подано заяв – 10 

у тому числі за державним замовленням – 10 

Прохідний бал – 149,9 

Конкурс склав – 2 

Постановили: 

Станом на 28.08.2017 р. на десяту годину, згідно Правил прийому до коледжу у 

2017 році, на підставі позитивних оцінок, що зазначені у результатах фахових 



вступних іспитів та виконаних вимог для зарахування (подали оригінали 

документа про освітній рівень та додатка до нього та інших документів, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії 

коледжу) зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами третього курсу денної 

форми навчання за державним замовленням вступників, згідно рейтингового 

списку: 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Романець Аліну Віталіївну 153,40 
2 Примака Олександра Петровича 153,30 

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Смереку Трохима Володимировича 167,00 
2 Лакідон Наталію Сергіївну 161,20 
3 Фіненко Крістіну Олександрівну 158,30 
4 Бобошка Максима Сергійовича 157,10 

 

Слухали: 

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

приймальної комісії про коригування рейтингових списків вступників, які 

мають право на зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб на денну форму навчання. 

 

Постановили: 

1. Станом на 23.08.2017 р. на десяту годину анулювати надані раніше 

рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб (не подали оригінали документа про 

освітній рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених 

Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу): 

 



Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Корольовій Дар'ї Олегівні 169,20 
2 Єрьоменко Анастасії Геннадіївні 163,50 
3 Купріяновій Лілії Валеріївні 158,50 
4 Ткаченко Анні Олександрівні 144,30 
5 Глотовій Єлизаветі Антонівні 142,10 

 

2. Станом на 23.08.2017 р. на десяту годину відхилити заяви вступників, які не 

виконали вимог для зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього та 

інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до 

приймальної комісії коледжу): 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Пилипенко Наталії Сергіївни 138,70 
2 Роцького Артема Дімітрійовича 137,20 
3 Павлушкіна Дениса Валентиновича 136,50 

 

Слухали: 

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

приймальної комісії про подані заяви. 

 

Постановили: 

Станом на 23.08.2017 р. на десяту годину, згідно Правил прийому до коледжу у 

2017 році, на підставі позитивних оцінок, що зазначені у результатах фахових 

вступних іспитів та виконаних вимог для зарахування (подали оригінали 

документа про освітній рівень та додатка до нього та інших документів, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії 

коледжу) зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами третього курсу денної 

форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: 

 



Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Гусак Тетяну Миколаївну 150,20 
2 Радченка Михайла Станіславовича 142,40 
3 Сурніна Владислава Ігоровича 139,50 
4 Мирошниченко Олександру Юріївну 139,40 
5 Богданова Руслана Олександровича 138,70 
6 Коломійця Владислава Олеговича 138,20 
7 Проваторову Роксану Іванівну 137,70 
8 Лубянського Олексія Олександровича 137,30 

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Герасимчук Юлію Валеріївну 146,90 
2 Калугіну Ксенію Іванівну 140,10 
3 Зінов'єву Катерину Владленівну 140,10 
4 Небогу Ірину Вадимівну 139,80 
5 Фіненка Ярослава Олександровича 137,40 

 

Спеціальність «Маркетинг» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Щербакову Олену Андріївну 151,80 
2 Хітько Марину Петрівну 146,10 
3 Семеніхіна Миколу Володимировича 137,20 

 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Юзітович Ольгу Володимирівну 180,00 
2 Тітову Владиславу Олексіївну 165,30 
3 Кулак Марію Анатоліївну 159,60 
4 Довженко Ірину Сергіївну 154,20 
5 Суліму Алісу Володимирівну 152,40 
6 Пилипенка Микиту Сергійовича 149,90 

 

 



Слухали: 

З п’ятого питання інформацію Пастернак Т.В., відповідального секретаря 

приймальної комісії про коригування рейтингових списків вступників, які 

мають право на зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб на заочну форму навчання. 

 

Постановили: 

1. Станом на 23.08.2017 р. на десяту годину анулювати надані раніше 

рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на навчання 

за кошти фізичних та юридичних осіб (не подали оригінали документа про 

освітній рівень та додатка до нього та інших документів, передбачених 

Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу): 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Довженко Ірині Сергіївні 154,20 
2 Пилипенку Микиті Сергійовичу 149,90 

 

Слухали: 

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

приймальної комісії про подані заяви. 

 

Постановили: 

Станом на 23.08.2017 р. на десяту годину, згідно Правил прийому до коледжу у 

2017 році, на підставі позитивних оцінок, що зазначені у результатах фахових 

вступних іспитів та виконаних вимог для зарахування (подали оригінали 

документа про освітній рівень та додатка до нього та інших документів, 

передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії 

коледжу) зарахувати з 01 вересня 2017 року студентами четвертого курсу 

заочної форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: 

 



Спеціальність «Облік і оподаткування» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Тютенко Світлану Володимирівну 145,40 
2 Гречихо Дар'ю Олександрівну 144,60 
3 Борщ Анну Віталіївну 143,50 
4 Турлюн Сніжану Сергіївну 141,10 
5 Нікітіну Наталію Олександрівну 140,40 
6 Данчишин Галину Володимирівну 139,10 
7 Борт Анастасію Василівну 137,10 
8 Швець Карину Миколаївну 135,70 

 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Мироненко Каріну Володимирівну 162,20 
2 Янковську Лесю Вікторівну 155,40 
3 Бореславець Анну Віталіївну 148,40 
4 Баскову Аліну Сергіївну 148,10 
5 Корнєву Яну Юріївну 142,50 

 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

№ 
з/п П.І.Б. Конкурсний 

бал 
1 Губу Дар'ю Геннадіївну 169,30 
2 Корольову Дар'ю Олегівну 169,20 
3 Єрьоменко Анастасію Геннадіївну 163,50 
4 Приставку Дар'ю Олегівну 159,30 
5 Купріянову Лілію Валеріївну 158,50 
6 Цвіркун Віолетту Віталіївну 155,80 
7 Головіну Руслану Сергіївну 153,80 
8 Савченко Марію Олександрівну 152,90 
9 Бойка Ігора Вікторовича 152,80 
10 Діхтярьову Валентину Миколаївну 152,50 
11 Волощенко Анастасію Володимирівну 147,80 
12 Ткаченко Анну Олександрівну 144,30 
13 Чубенко Олену Олександрівну 143,10 
14 Черниченко Лоліту Сергіївну 142,40 
15 Глотову Єлизавету Антонівну 142,10 
16 Пилипенко Наталію Сергіївну 138,70 
17 Роцького Артема Дімітрійовича 137,20 
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