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Протокол №31 

приймальної комісії 

Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу 

Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

від   25.07.2017 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 допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. 

2. Про допуск до фахових вступних випробувань вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника. 

 

 



Слухали: 

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

приймальної комісії - про подані заяви. 

Постановили: 

1. Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання на денну форму навчання: 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1 Опришка Вадима Вячеславовича 
 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1 Новікову Анастасію Юріївну 
2 Опришка Вадима Вячеславовича 
3 Черевко Анастасію Сергіївну 

 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

1 Новікову Анастасію Юріївну 
2 Черевко Анастасію Сергіївну 

 

Спеціальність «Маркетинг» 

1 Новікову Анастасію Юріївну 
2 Опришка Вадима Вячеславовича 
3 Черевко Анастасію Сергіївну 

 

 

2. Допустити до участі у конкурсному відборі вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання та з урахуванням поданих ними документів про надання їм права 

на зарахування в межах встановлених квот для вступу на денну форму 

навчання: 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1 Адаменко Юлію Артемівну - дитина-сирота, в якої померли батьки. 
 



Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

1 Адаменко Юлію Артемівну - дитина-сирота, в якої померли батьки. 
 

3. Допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання на заочну форму навчання: 

Спеціальність «Облік і оподаткування» 

1 Опришка Вадима Вячеславовича 
 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1 Опришка Вадима Вячеславовича 
 

4. Допустити до участі у вступних випробуваннях для вступу на навчання 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають атестати та 

документи щодо спеціальних умов на заочну форму навчання: 

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

1 Васильєва Сергія Анатолійовича 
 

Слухали: 

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

приймальної комісії - про подані заяви. 

 

Постановили: 

1. Допустити до участі у фахових вступних випробуваннях для вступу на 

навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника, які подають дипломи кваліфікованого робітника на денну форму 

навчання: 

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

1 Корольову Дар'ю Олегівну 
 

2. Допустити до участі у фахових вступних випробуваннях для вступу на 

навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
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