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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 розгляд та затвердження програм індивідуальної усної співбесіди. 

Доповідають: голови предметних 

екзаменаційних комісій  
 

2. Про  розгляд та схвалення  Методичних рекомендацій «Мотиваційний лист: 

значення, структура, вимоги».           

Доповідає: відповідальний секретар  

Приймальної комісії Галина СУХОВА 
 

3. Про розмір плати за надання платних освітніх послуг у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» з 

підготовки фахівців громадян України за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр (прийом 2022 року).           

Доповідає: провідний бухгалтер 

Інна БАЗАЛИЦЬКА  
 

Хід роботи: 

1. Слухали: Про розгляд та затвердження програм індивідуальної усної співбесіди. 

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

голова предметної екзаменаційної комісії з математики; Кирилюк С. А. - голова 

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

предметної екзаменаційної комісії з географії ознайомили членів Приймальної 

комісії зі змістом програм індивідуальних усних співбесід на основі базової 

середньої освіти відповідно до програм затверджених МОН, на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Запропоновано затвердити програми індивідуальної усної співбесіди з української 

мови, математики, географії, які містять критерії оцінювання підготовленості вступників. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Затвердити програми індивідуальної усної співбесіди, 

оприлюднити їх на вебсайті ВСП «КТЕФК ДТЕУ» не пізніше ніж 

31.05.2022 року. 
 

 



2. Слухали: Про розгляд та схвалення  Методичних рекомендацій «Мотиваційний 

лист: значення, структура, вимоги». 

Виступила: Відповідальний секретар Приймальної комісії Галина СУХОВА 

ознайомила членів Приймальної комісії зі змістом Методичних рекомендацій 

«Мотиваційний лист: значення, структура, вимоги».  

Запропоновано схвалити Методичні рекомендації «Мотиваційний лист: 

значення, структура, вимоги». 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Схвалити Методичні рекомендації «Мотиваційний лист: 

значення, структура, вимоги», передати їх на затвердження голові 

приймальної комісії та оприлюднити на вебсайті ВСП «КТЕФК 

ДТЕУ» не пізніше ніж 01.06.2022 року. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про розмір плати за надання платних освітніх послуг у ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» з підготовки фахівців громадян України за освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр (прийом 2022 року).           

Виступила: Провідний бухгалтер Інна БАЗАЛИЦЬКА ознайомила членів 

Приймальної комісії з розміром плати за надання платних освітніх послуг у ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» (прийом 2022 року).  

Запропоновано прийняти інформацію до відома, затвердити розмір плати за 

надання платних освітніх послуг у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» з підготовки фахівців 

громадян України за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр 

(прийом 2022 року) на засіданні педагогічної ради та оприлюднити на вебсайті ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ» не пізніше ніж 01.06.2022 року. 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Прийняти інформацію до відома. 

2. Рекомендувати затвердити розмір плати за надання платних 

освітніх послуг у ВСП «КТЕФК ДТЕУ» з підготовки фахівців 

громадян України за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр (прийом 2022 року) на засіданні 

педагогічної ради. 

3. Оприлюднити на вебсайті ВСП «КТЕФК ДТЕУ» не пізніше 

ніж 01.06.2022 року 
 

 

Голова приймальної комісії,   

директор                                   Олег ОЛІЙНИК 
 

Відповідальний секретар        

Приймальної комісії                                                                                   Галина СУХОВА 

 


