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Порядок денний: 

1. Про розгляд та затвердження форми білетів індивідуальної усної співбесіди для 

вступних випробувань з дисциплін: математика та українська мова, географія та 

українська мова на основі базової середньої освіти. 

Доповідають: голови предметних 

екзаменаційних комісій. 

2. Про розгляд та затвердження білетів індивідуальної усної співбесіди з дисциплін: 

математика та українська мова, географія та українська мова для вступників на 

основі базової середньої освіти. 

Доповідають: голови предметних 

екзаменаційних комісій. 
 

Хід роботи: 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд та затвердження форми білетів індивідуальної усної 

співбесіди для вступних випробувань з дисциплін: математика та українська мова, 

географія та українська мова на основі базової середньої освіти. 

Виступили: Ігор ГОНТАРЕНКО - голова    предметної     екзаменаційної  комісії  з  

математики; Світлана КИРИЛЮК - голова предметної екзаменаційної комісії з 

української мови; Сергій САМОЛІЧЕНКО - голова предметної екзаменаційної 

комісії з географії про підготовку форми білетів вступних випробувань (білетів 

індивідуальної усної співбесіди) до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» на основі базової 

середньої освіти.  

Запропоновано затвердити форму білетів індивідуальної усної співбесіди для 

вступних випробувань з дисциплін: математика та українська мова, географія та 

українська мова на основі базової середньої освіти (форма додається). 
 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Затвердити Форму білету індивідуальної усної співбесіди ВСП 

«Київський торговельного-економічний фаховий коледж ДТЕУ». 
 

2. СЛУХАЛИ: Про розгляд та затвердження білетів індивідуальної усної співбесіди 

з дисциплін: математика та українська мова, географія та українська мова для 

вступників на основі базової середньої освіти. 

Виступили: Ігор ГОНТАРЕНКО - голова    предметної     екзаменаційної  комісії  з  

математики; Світлана КИРИЛЮК - голова предметної екзаменаційної комісії з 

української мови; Сергій САМОЛІЧЕНКО - голова предметної екзаменаційної 



комісії з географії про підготовку білетів індивідуальної усної співбесіди з 

дисциплін: математика та українська мова, географія та українська мова для 

вступників на основі базової середньої освіти до ВСП «КТЕФК ДТЕУ» відповідно 

до програм, затверджених МОН України.  

Запропоновано затвердити пакети білетів індивідуальної усної співбесіди з 

дисциплін: математика та українська мова, географія та українська мова для 

вступників на основі базової середньої освіти (Пакети білетів додаються). 
 

Голосували:  

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

Постановили: 1. Затвердити пакети білетів індивідуальної усної співбесіди з 

дисциплін: математика та українська мова, географія та 

українська мова для вступників на основі базової середньої 

освіти. 
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