
Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №1 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 27.11. 2015 року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Демчишина Н.М. - викладач; 
Прокопова Р.Т. - викладач, голова циклової комісії обліково-

економічних дисциплін; 
Гузенко Л.Ф. - викладач, голова циклової комісії 

товарознавства та комерційної діяльності; 
Лобанова С.А. - методист; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Алієва Е.А. - голова ради студентського самоврядування. 

 

 

Порядок денний: 

1. Про розроблення Правил прийому до Дніпропетровського коледжу 

економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара на 2016 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 2016 році: прийом студентів у 2016 році 

передбачається здійснювати за державним замовленням та за рахунок фізичних 

і юридичних осіб. Загальний план прийому на денне відділення – 205 осіб, на 

заочне відділення – 175 осіб. Зарахування до складу студентів передбачається 

здійснювати згідно Умов прийому студентів до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796. Порядок прийому до 

коледжу визначається Правилами прийому у 2016 році. 

 

Постановили: 

1. Розроблені Правила прийому до Дніпропетровського коледжу економіки 

та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара в 2016 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 2016 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. 



Постановили: 

Затвердити кількість місць для осіб, які вступають поза конкурсом на 

місця державного замовлення, у розмірі не більше 10% від обсягу державного 

замовлення з кожної спеціальності, доведеного коледжу, але не менше одного 

місця. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №2 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 10.12.2015  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

3. Розгляд плану заходів щодо роботи відбіркової комісії ДКЕБ ДНУ ім. 

Олеся Гончара у 2016 році. 

 

Слухали: 

Мельник Т.П., голову відбіркової комісії, яка довела до відома присутніх 

план роботи відбіркової комісії ДКЕБ ДНУ ім. Олеся Гончара на 2016 рік. 



Постановили: 

Прийняти план заходів щодо роботи відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара у 2016 році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №3 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від  15.12. 2015 року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Демчишина Н.М. - викладач; 
Прокопова Р.Т. - викладач, голова циклової комісії обліково-

економічних дисциплін; 
Гузенко Л.Ф. - викладач, голова циклової комісії 

товарознавства та комерційної діяльності; 
Лобанова С.А. - методист; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Алієва Е.А. - голова ради студентського самоврядування. 

 

 

Порядок денний: 

4. Про розгляд положення про відбіркову комісію вищого навчального 

закладу І-ІІ рівня акредитації – структурного підрозділу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на 

2016 рік. 



Слухали: 

Інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – ознайомила з 

Положенням про відбіркову комісію вищого навчального закладу І-ІІ рівня 

акредитації – структурного підрозділу Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара на 2016 рік, затвердженого наказом ректора 

ДНУ ім. О. Гончара №422 від 14.12.2015 року.  

 

Постановили: 

Ухвалити Положення про відбіркову комісію ДКЕБ ДНУ ім. Олеся 

Гончара у 2016 році. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №4 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від  29.12. 2015 року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 
Порядок денний: 

5. Ознайомлення з наказом про склад Відбіркової комісії ДКЕБ ДНУ ім. 

Олеся Гончара на 2016 рік. 

6. Про права та обов’язки членів відбіркової комісії. 

7. Ознайомлення членів Відбіркової комісії з нормативними документами, 

розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Відбіркової комісії 

та прийому студентів до ВНЗ у 2016 році. 



Слухали: 

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

- про створення та склад відбіркової комісії на 2016 рік згідно наказу 

ректора ДНУ ім. О. Гончара №441  від  29.12.2015 року; 

- щодо системної роботи з профорієнтації учнівської та працюючої молоді 

та забезпечення виконання плану прийому. 

 

Постановили: 

1. Відбірковій комісії працювати в умовах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до 

вищих навчальних закладів та Положення про Відбіркову комісію. 

2. Відбірковій комісії розробити заходи щодо проведення 

профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, проведення Днів 

відкритих дверей. 

 

Слухали: 

З другого питання Вахнєй Р.Ю., заступника голови відбіркової комісії – 

про обов’язки та права членів відбіркової комісії. 

Обов’язки голови відбіркової комісії: 
Головою відбіркової комісії є директор коледжу який несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відбіркову комісію завдань і 
здійснення нею своїх функцій. Контролює виконання функціональних 
обов’язків членами відбіркової комісії. Розв’язує всі питання, що стосуються 
прийому до коледжу. 

Контролює проведення конкурсу із зарахування на навчання на базі раніше 
здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів (на старші курси). 

Контролює, що при прийомі документів документ про вищу освіту від 
абітурієнтів повинен бути зі спорідненої спеціальності. 

Відповідно до строків, встановлених Правилами прийому, в поточному 
році організовує засідання фахової атестаційної комісії для прийняття рішення 
про зарахування абітурієнтів, які виявили бажання отримати освітньо-
кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” на відповідні до ліцензії 
спеціальності коледжу. Передбачити, що перед початком конкурсного відбору 
аналізуються навчальні досягнення (зокрема, визначається середній бал із 
додатка до диплома про вищу освіту), результати фахових вступних 
випробувань. 



Обов’язки секретаря відбіркової комісії при прийомі документів від 
абітурієнтів, які вступають до коледжу: 

1. Секретар відбіркової комісії коледжу несе персональну відповідальність 
за дотримання порядку прийому документів, реєстрацію, оформлення та 
збереження особових справ абітурієнтів. 

2. При прийомі документів секретар ретельно вивчає документи, подані 
вступником, серед них і ті, які свідчать про досягнення абітурієнта в навчанні, 
праці та професійно-орієнтованій творчості. 

3. В усній співбесіді із вступником визначає мотивацію вступу до коледжу, 
надає пропозиції щодо вибору конкретної спеціальності, консультує абітурієнта 
з питань, пов’язаних з Правилами прийому, порядком проведення вступних 
випробувань і зарахування до коледжу (основні положення Правил прийому 
розміщаються на інформаційних стендах відбіркової комісії). Така бесіда може 
проводитися у присутності батьків абітурієнта. 

4. На основі результатів бесіди з абітурієнтом і вивчення поданих 
документів секретар визначає категорію вступника і в разі необхідності готує 
пропозиції щодо надання пільг при зарахуванні. Допомагає вступникові 
заповнити анкету абітурієнта, форма якої встановлена відбірковою комісією 
коледжу. 

5. Контролює роботу технічних секретарів відбіркової комісії, розподіляє 
обов’язки з оформлення документів між технічним персоналом комісії. 

6. Забезпечує ввічливе та поважне ставлення співробітників відбіркової 
комісії до відвідувачів. 

7. В останній день прийому документів:  
- складає акт перевірки особових справ абітурієнтів; 
- перевіряє комплектність бланків відбіркової комісії для забезпечення 

проведення фахового вступного випробування за відповідними 
спеціальностями, реєструє їх кількість у спеціальному журналі. 

 

Постановили: 

Затвердити функціональні обов’язки членів відбіркової комісії. 

 

Слухали: 

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

яка ознайомила членів Відбіркової комісії з нормативними документами, 

розпорядженнями та постановами стосовно діяльності відбіркової комісії та 

прийому студентів до ВНЗ у 2016 році.  

 

 



Постановили: 

Керуватися в роботі Відбіркової комісії нормативними документами, 

розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Відбіркової комісії та 

прийому студентів до ВНЗ у 2016 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №5 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 14.01.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

8. Розробка Положення про апеляційну комісію ДКЕБ ДНУ ім. Олеся 

Гончара на 2016 рік. 

 

Слухали: 

Мельник Т.П., голову відбіркової комісії, яка ознайомила присутніх з 

Положенням про апеляційну комісію ДКЕБ ДНУ ім. Олеся Гончара на 2016 рік. 



Постановили: 

Положення про апеляційну комісію Дніпропетровського коледжу 

економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені 

Олеся Гончара на 2016 рік прийняти і подати на затвердження голові 

Приймальної комісії ДНУ ім. Олеся Гончара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №6 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 27.02.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

9. Ознайомлення з програмами вступних та фахових вступних випробувань. 

 

Слухали: 

Інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – ознайомила з 

програмами вступних випробувань до Дніпропетровського коледжу економіки 



та бізнесу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

на 2016 рік, затверджених ректором ДНУ ім. О. Гончара Поляковим М.В. 

 

Постановили: 

Прийняти затверджені програми вступних випробувань з математики, 

української мови та літератури, історії України та програми фахових вступних 

випробувань з бухгалтерського обліку, товарознавства та комерційної 

діяльності, ресторанного обслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №7 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 29.02.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування; 
Ястремська М.І.  - викладач української мови та літератури; 
Кіприч Ю.С.  - викладач української мови та літератури; 
Єгорова Л.В.  - викладач української мови; 
Олексюк В.М. - викладач математики; 
Тимченко-Біла Н.І.  - викладач математики; 
Кирилова Л.Л. - викладач математики; 
Тян І.І.  - викладач історії України; 
Нечипорук З.П. - викладач історії України; 
Карташова Н.М.  - викладач історії України; 
Гузенко Л.Ф. - голова циклової комісії товарознавства та 

комерційної діяльності; 
Лобанова С.А. - методист, викладач дисципліни 



«Товарознавство продовольчих товарів»; 
Бондарь К.К. - товарознавець, практичний психолог; 
Прокопова Р.Т.  - голова циклової комісії обліково-

економічних дисциплін; 
Хміляр А.Д.  - викладач дисципліни «Фінансовий облік», 

«Податкова система»; 
Морозова С.І. - головний бухгалтер, викладач дисципліни 

«Інформаційні системи і технології в обліку»; 
Вахнєй А.Є. - голова циклової з обслуговування та 

менеджменту; 
Статіва Т.А.  - викладач дисципліни «Технологія 

приготування їжі», «Барна справа»; 
Демчишина Н.М.  - викладач дисципліни «Основи маркетингу»; 
Боровик А.А. - заступник директора з виховної роботи; 
Терещенко С.В.  - викладач української мови та літератури; 
Винничук В.Д.  - викладач української мови та літератури; 
Яковлева Т.В. - викладач математики; 
Моренко Л.М. - викладач математики; 
Павлова В.О.  - викладач історії України; 
Молодцов І.М. - викладач історії України; 
Пожидаєва А.Ю. - викладач; 
Олійникова О.М. - архіваріус; 
Рєзік В.В. - секретар заочного відділення; 
Щербина О.Д. - завідуюча канцелярією. 

 

Порядок денний: 

10. Про створення предметних екзаменаційних комісій, комісії для 

проведення співбесід, фахових атестаційних комісій на 2016 рік. 

11.Про створення апеляційної комісії на 2016 рік. 

 

Слухали: 

З першого питання – інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової 
комісії – про склад предметних екзаменаційних комісій, комісії для проведення 
співбесід, фахових атестаційних комісій. 
 

Постановили: 

У відповідності з Положенням про відбіркову комісію та Правилами 
прийому до вищих навчальних закладів України: 

1. Створити комісії для проведення вступних випробувань та співбесід 
(також для осіб, які здобули ОКР «Молодшого спеціаліста», ступінь бакалавра, 
магістра, ОКР «Спеціаліста», для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 



молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю) при вступі на навчання за 
освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки молодшого спеціаліста у 
складі: 

з української мови та літератури 
 ПІБ ПЦК, посада 

Голова комісії Ястремська 
Маргарита 
Іванівна  

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №80», викладач 
української мови та літератури 

Члени комісії Кіприч Юлія 
Станіславівна  

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №49», викладач 
української мови та літератури 

 Єгорова Лариса 
Віталіївна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, викладач української мови 

 
з математики 

 ПІБ ПЦК, посада 
Голова комісії Олексюк 

Валентина 
Миколаївна  

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №49», викладач 
математики 

Члени комісії Тимченко-Біла 
Наталія Іванівна  

Комунальний заклад освіти «Вечірня 
(змінна) середня загальноосвітня школа 
№31», викладач математики 

 Кирилова 
Людмила 
Леонідівна  

Комунальний заклад освіти «Вечірня 
(змінна) середня загальноосвітня школа 
№31», викладач математики 

 
з історії України 

 ПІБ ПЦК, посада 
Голова комісії Тян Ірина 

Іванівна  
Навчально-виховний комплекс №99, 
викладач історії України 

Члени комісії Нечипорук 
Зінаїда Павлівна 

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №49», викладач 
історії України 

 Карташова 
Неонеля 
Миколаївна  

Комунальний заклад освіти «Вечірня 
(змінна) середня загальноосвітня школа 
№31», викладач історії України 

 
2. Створити комісії для проведення фахових вступних випробувань при 

вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки 
молодшого спеціаліста у складі: 



з товарознавства та комерційної діяльності 
 ПІБ ПЦК, посада 

Голова комісії Гузенко 
Людмила 
Федорівна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, голова циклової комісії 
товарознавства та комерційної діяльності 

Члени комісії Лобанова 
Світлана 
Анатоліївна 

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, методист, викладач дисципліни 
«Товарознавство продовольчих товарів» 

 Бондарь 
Катерина 
Карпівна 

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, товарознавець, викладач 
товарознавства непродовольчих товарів, 
практичний психолог 

 
з бухгалтерського обліку 

 ПІБ ПЦК, посада 
Голова комісії Прокопова Раїса 

Тимофіївна  
Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, голова циклової комісії обліково-
економічних дисциплін 

Члени комісії Хміляр Анна 
Дмитрівна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, викладач дисципліни «Фінансовий 
облік», «Податкова система» 

 Морозова 
Світлана 
Іванівна 

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, головний бухгалтер, викладач 
дисципліни «Інформаційні системи і 
технології в обліку» 

 
з ресторанного обслуговування 

 ПІБ ПЦК, посада 
Голова комісії Вахнєй Алла 

Євгенівна  
Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, голова циклової з обслуговування та 
менеджменту 

Члени комісії Статіва Тетяна 
Анатоліївна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, викладач дисципліни «Технологія 
приготування їжі», «Барна справа» 

 Демчишина 
Наталія 
Михайлівна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, викладач дисципліни «Основи 
маркетингу» 

 
3. Для організації забезпечення роботи відбіркової комісії затвердити склад 

технічних секретарів для прийому документів від абітурієнтів: 
Пожидаєва Альона Юріївна – викладач; 



Олійникова Олена Михайлівна – архіваріус; 
Рєзік Вікторія Валентинівна – секретар заочного відділення; 
Щербина Олена Дмитрівна – завідуюча канцелярією. 

 
4. Відповідальному секретарю відбіркової комісії Пастернак Т.В. 

організувати роботу екзаменаційних комісій та технічних секретарів у 
відповідності з Правилами прийому вступників. 

 
Слухали: 

З другого питання інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – 
про склад апеляційної комісії на 2016 рік. 
 

Постановили: 

Для забезпечення діяльності відбіркової комісії Дніпропетровського 
коледжу економіки та бізнесу Дніпропетровського національного університету 
імені Олеся Гончара, зокрема розгляду апеляцій абітурієнтів на результати 
вступних випробувань: 

1. Затвердити нижчезазначений склад апеляційних комісій: 
 

з української мови та літератури 
 ПІБ Місце роботи, посада 

Голова комісії Боровик Анна 
Анатоліївна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, заступник директора з виховної 
роботи 

Члени комісії Терещенко 
Світлана 
Василівна  

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №49», викладач 
української мови та літератури 

 Винничук 
Василь 
Дмитрович  

Комунальний заклад освіти «Вечірня 
(змінна) середня загальноосвітня школа 
№31», викладач української мови та 
літератури 

 
з математики 

 ПІБ Місце роботи, посада 
Голова комісії Боровик Анна 

Анатоліївна  
Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, заступник директора з виховної 
роботи 

Члени комісії Яковлева Тетяна 
Володимирівна  

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №49», викладач 
математики 

 Моренко Лариса Комунальний заклад освіти «Середня 



Михайлівна  загальноосвітня школа №31», викладач 
математики 

 
з історії України 

 ПІБ Місце роботи, посада 
Голова комісії Боровик Анна 

Анатоліївна  
Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, заступник директора з виховної 
роботи 

Члени комісії Павлова 
Вікторія 
Олександрівна  

Дніпропетровський коледж економіки та 
бізнесу, викладач історії України 

 Молодцов Ігор 
Миколайович 

Комунальний заклад освіти «Середня 
загальноосвітня школа №78», директор 
школи, викладач історії України 

 
2. Боровик Анні Анатоліївні – голові апеляційної комісії організувати 

діяльність комісій відповідно до Правил прийому абітурієнтів до 
Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара в 2016 році. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Протокол №8 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 15.03.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

12. Про затвердження екзаменаційних матеріалів вступних та фахових 

вступних випробувань. 

 

Слухали: 

Інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – ознайомила з 

екзаменаційними матеріалами вступних та фахових вступних випробувань на 

2016 рік. 



Постановили: 

Затвердити екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання 

відповіді вступника з математики, української мови та літератури, історії 

України, бухгалтерського обліку, товарознавства та комерційної діяльності, 

ресторанного обслуговування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Протокол №9 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 15.03.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

13. Про ухвалення Положення про тестову перевірку знань. 

14. Про ухвалення Положення про співбесіду. 

 

Слухали: 

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

щодо затвердження Положення про тестову перевірку знань. 

 



Постановили: 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 затвердити Положення про 

тестову перевірку знань Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2016 

році. 

 

Слухали: 

З другого питання інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – 

щодо затвердження Положення про співбесіду. 

 

Постановили: 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства 

освіти і науки України від 15.10.2015 р. №1085 затвердити Положення про 

співбесіду Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара у 2016 

році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 



Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський коледж економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 
 
 

Протокол №10 

відбіркової комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від 13.04.2016  року 

 

Присутні: 

Мельник Т.П. - голова комісії, директор коледжу; 
Вахнєй Р.Ю. - заступник голови комісії, заступник 

директора коледжу з навчальної роботи; 
Пастернак Т.В. - відповідальний секретар відбіркової комісії, 

викладач; 
Нестерова Л.Г. - віце-президент Дніпропетровської торгово-

промислової палати; 
Корольова Т.О. - завідуюча денним відділенням; 
Євтушенко Л.М. - інспектор відділу кадрів; 
Колесов В.М. - завідуючий методичним кабінетом; 
Кучерявий М.Є. - викладач; 
Тума Т.С. - викладач; 
Купріченкова С.В. - викладач; 
Готвянський О.Ю. - програміст; 
Хитра І.А. - голова профспілкового комітету; 
Матвєєва Є.Є. - голова ради студентського самоврядування. 

 

Порядок денний: 

15. Про затвердження посадових інструкцій членів відбіркової комісії. 

 

Слухали: 

Інформацію Мельник Т.П., голови відбіркової комісії – щодо затвердження 

посадових інструкцій відповідального секретаря відбіркової комісії та 

технічних секретарів відбіркової комісії. 



Постановили: 

1. Затвердити посадові інструкції відповідального секретаря відбіркової 

комісії та технічних секретарів відбіркової комісії. 

2. Відповідальному секретарю відбіркової комісії (Пастернак Т.В.) довести 

до відома членів відбіркової комісії їх посадові обов’язки під особистий підпис. 

 

 

 

 

 

 

Голова відбіркової комісії      Т.П. Мельник 

 

Відповідальний секретар       Т.В. Пастернак 
 


