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03.02.2022                                                                                                 м. Київ 
 

Голова приймальної комісії, директор                          Олег ОЛІЙНИК 

Відповідальний секретар приймальної комісії                                    Галина СУХОВА 
 

Присутні:  Костюк Є.М., Зайцева Г.М., Бутова Т.Ю., Дудка Н.М., Томіліна Н.Л., 

Осадча Т.А., Базалицька  І.Г., Кондратюк С.А., Слеб А.Я., Кияниця А.В. 
 

Порядок денний: 

1. Про затвердження Правил прийому на навчання до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

на основі Правил прийому на навчання до ВСП «КТЕФК КНТЕУ» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році. 

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  
 

Хід роботи: 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил прийому на навчання до ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

в 2022 році на основі Правил прийому на навчання до ВСП «КТЕФК КНТЕУ» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 

році. 

Виступили: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії з розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 06 жовтня 2021 року № 1298-р «Про реорганізацію Київського 

національного торговельно-економічного університету», наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19 листопада 2021 року № 1252 «Про реорганізацію 

Київського національного торговельно-економічного університету», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21 січня 2022 року № 43 «Деякі питання 

реорганізації Київського національного торговельно-економічного університету», 

наказом КНТЕУ від 25 січня 2022 року №374 «Про організацію діяльності 

відокремлених структурних підрозділів Державного торговельно-економічного 

університету», постановою вченої ради ДТЕУ від 02.02.2022 протокол №1 п.6. 

Запропоновано затвердити Правила прийому на навчання до ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

в 2022 році на основі Правил прийому на навчання до ВСП «КТЕФК КНТЕУ» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

Голосували:  

«за» – 12          «проти» – немає       «утримались» – немає 

Постановили: 1. Затвердити Правила прийому на навчання до ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році та винести на затвердження 

на педагогічній раді до 15.02.2022. 



2. Розмістити Правила прийому на навчання до ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році на вебсайті коледжу до 

22.02.2022.  

3. Подати затверджені Правила прийому на навчання до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра в 2022 році до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти до 22.02.2022. 

 

 

 Голова приймальної комісії,  

директор                                   Олег ОЛІЙНИК 
 

 
 

Відповідальний секретар        

Приймальної комісії                                                                                   Галина СУХОВА 

 


