
 

Міністерство освіти і науки України 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 

______________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання приймальної комісії 

 

4 серпня 2021  року        м. Черкаси 

     

 

Присутні: Куклін О.В.   голова приймальної комісії 

   Азьмук Н.А.   голова апеляційної комісії 

   Фастовська О.Т.  відповідальний секретар  

   Видриган-Лаврук А.М. заст. відповідального секретаря 

       з денної форми навчання 

   Голиш В.В.                   заст. відповідального секретаря 

                             з заочної форми навчання 

та члени приймальної комісії: Хотунов В.І, Дернова І.А., Здір В.А. 

  

Порядок денний: 

1. Про зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників для здобуття освітнього ступеня „бакалавр„ денної форми 

навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, які були 

рекомендовані та виконали вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому. 

2. Про допуск до участі в конкурсі та оприлюднення рейтингові списки вступників із 

зазначення рекомендованих до зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

фізичних та юридичних осіб для вступу на навчання для здобуття за освітнім ступенем 

„бакалавр ” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” заочної 

форми навчання. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Видриган-Лаврук А.М., яка представила до затвердження рейтингові списки 

абітурієнтів за освітнім ступенем „бакалавр”, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за 

спеціальностями „Облік і оподаткування”, „Економіка ”, „Маркетинг”, 

„Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, „Комп’ютерна інженерія” 

(Додаток).   

2. Голиш В.В., яка представила до затвердження рейтингові списки абітурієнтів на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” заочної форми навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Допустити до участі в конкурсі вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування за освітнім ступенем „бакалавр”, що фінансуються за кошти фізичних та 

юридичних осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”. 

за спеціальностями: „Облік і оподаткування”, „Економіка”, „Маркетинг”, 

„Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, „Комп’ютерна інженерія”.  

2. Допустити до участі в конкурсі та оприлюднити рейтингові списки вступників із 

зазначення рекомендованих до зарахування на місця за державним (регіональним) 

замовленням, на місця що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб для 

вступу на навчання для здобуття освітнім ступенем „бакалавр” на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” заочної форми навчання. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” – одностайно 

  

 

 


