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Відповідальний секретар приймальної комісії                                    Галина СУХОВА 
 

Присутні:  Костюк Є.М., Зайцева Г.М., Дудка Н.М., Томіліна Н.Л., Осадча Т.А., 

Бойко Д. М., Базалицька  І.Г., Кондратюк С.А., Слеб А.Я., Кияниця А.В. 
 

Порядок денний: 

1. Про розроблення Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного 

підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж Державного 

торговельно-економічного університету» для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році. 

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  
 

2. Про  затвердження  Положення  про  Приймальну  комісію ВСП «КТЕФК ДТЕУ»,      

Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» 

в 2022 році.           

Доповідає: відповідальний секретар  

Приймальної комісії Галина СУХОВА 
 

3. Про розроблення програм індивідуальних усних співбесід.           

Доповідає: голови предметних 

екзаменаційних комісій  
 

4. Про затвердження форми проведення індивідуальних усних співбесід.           

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  
 

5. Про розроблення вимог до мотиваційних листів.           

Доповідає: відповідальний секретар 

Приймальної комісії Галина СУХОВА  
 

6. Про внесення основних та небюджетних конкурсних пропозицій до ЄДЕБО.    

Доповідає: адміністратор ЄДЕБО   
 

 

Хід роботи: 

1. Слухали: Про розроблення Правил прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний фаховий коледж 

Державного торговельно-економічного університету» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році. 

Виступила: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії з Порядком прийому на навчання до 



закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року 

№ 400), зареєстрованим  в  Міністерстві   юстиції   України   03   травня   2022   року    

за № 486/37822, та розробленими відповідно до нього Правилами прийому на 

навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно-

економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 

році. 

Запропоновано розглянути та затвердити Правила прийому на засіданні 

Педагогічної ради. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Ввести в дію Правила прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу «Київський торговельно-економічний 

фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету» для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра в 2022 році після 

затвердження педагогічною радою ВСП «КТЕФК ДТЕУ». 

2. Розмістити Правила прийому на вебсайті ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» та внести до ЄДЕБО до 31.05.2022 року. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про Приймальну комісію ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ», Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди у ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» в 2022 році. 

Виступила: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії з Положенням про Приймальну комісію 

ВСП «КТЕФК ДТЕУ» та Положенням про проведення індивідуальної усної 

співбесіди у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» в 2022 році, розробленими відповідно до 

Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року 

№ 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

02 травня 2022 року № 400), зареєстрованого  в  Міністерстві   юстиції   України   03   

травня   2022   року    за № 486/37822. 

Запропоновано затвердити Положення про Приймальну комісію ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» та Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди у ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» в 2022 році на засіданні Педагогічної ради. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Затвердити Положення про Приймальну комісію ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ», Положення про проведення індивідуальної 

усної співбесіди у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» в 2022 році на 

засіданні Педагогічної ради. 

2. Розмістити Положення про Приймальну комісію ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» та Положення про проведення індивідуальної 

усної співбесіди у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» в 2022 році на 

вебсайті коледжу до 31.05.2022 року. 
 

 



3. СЛУХАЛИ: Про розроблення програм індивідуальних усних співбесід. 

Виступили: Голови предметних екзаменаційних комісій, а саме: Гонтаренко І.В. – 

голова предметної екзаменаційної комісії з математики; Кицюк О.В. - голова 

предметної екзаменаційної комісії з української мови; Самоліченко С.М. - голова 

предметної екзаменаційної комісії з географії ознайомили членів Приймальної 

комісії з процедурою підготовки програм індивідуальних усних співбесід на основі 

базової середньої освіти відповідно до програм затверджених МОН, на основі 

повної загальної середньої освіти відповідно до програмам зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Запропоновано розробити програми індивідуальних усних співбесід з української 

мови, математики, географії, які будуть містити критерії оцінювання підготовленості 

вступників. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Розробити програми індивідуальних усних співбесід, 

затвердити їх та оприлюднити на вебсайті ВСП «КТЕФК ДТЕУ» 

не пізніше ніж 31.05.2022 року. 
 

4. Слухали: Про затвердження форми проведення індивідуальних усних співбесід. 

Виступила: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії з можливими формами проведення 

індивідуальних усних співбесід, акцентувала увагу на необхідності створення 

безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог під час 

складання вступних випробувань. 

Запропоновано обрати очно-дистанційну форму проведення індивідуальних усних 

співбесід та можливості її корегування в залежності від поточної ситуації в Україні. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Затвердити очно-дистанційну форму проведення індивідуальних 

усних співбесід. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про розроблення вимог до мотиваційних листів.           

Виступила: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії зі змістом, значенням, структурою та 

вимогами до мотиваційного листа. 

Запропоновано розробити Методичні рекомендації, які будуть містити структуру, 

вимоги та загальні поради щодо написання мотиваційного листа для вступу до ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ», зразок написання мотиваційного листа. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Розробити Методичні рекомендації з вимогами до 

мотиваційних листів, затвердити та оприлюднити їх на 

вебсайті ВСП «КТЕФК ДТЕУ» не пізніше 01.06.2022 року. 
 

6. СЛУХАЛИ: Про внесення основних та небюджетних конкурсних пропозицій до 

ЄДЕБО.    

Виступила: Адміністратор ЄДЕБО Діана БОЙКО, яка довела до членів 

Приймальної комісії терміни внесення основних та небюджетних конкурсних 

пропозицій до ЄДЕБО.    



Запропоновано внести основні та небюджетні конкурсні пропозиції до ЄДЕБО 

у встановлені Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році строки. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Внести основні конкурсні пропозиції до ЄДЕБО до 31.05.2022 

року. 

2. Внести небюджетні конкурсні пропозиції до ЄДЕБО до 

23.06.2022 року. 

  

 

 

Голова приймальної комісії,  

директор                                   Олег ОЛІЙНИК 
 

Відповідальний секретар        

Приймальної комісії                                                                                   Галина СУХОВА 

 


