
Протокол № 14 

засідання приймальної комісії фахового коледжу ЕІТ від “13” липня 2022 р. 

 

Присутні: Туровцев Г.В., Максимцова Л.В.; Абрасимова О.П.; Швець Д.Є.; Боярова Т.О.; 

Вороніна Н.Г.; Богданова С.І.; Винокурова О.В.; Оглобліна В.О.; Михайлик Д.П.; Гулєвська Г.Ю.; 

Мірошнікова Я.О. 

 

Порядок денний: 

1. Інформація щодо визнання видів конкурсу для вступників, які вступають для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти денної форми здобуття освіти, станом на 13 липня 2022 р. 

2. Інформація про подовження строку прийому заяв для вступників на основі базової 

загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра. 

 

Слухали: 

1. Інформацію МАКСИМЦОВОЇ Л.В. щодо визнання видів конкурсу для вступників, які 

вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на 

13 липня 2022 р. 

 

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра 

 на основі базової загальної середньої освіти  

КП «Облік і оподаткування (БЗСО)» 

За загальним конкурсом 

№ з/п ПІБ Примітка 

1 Фощан Софія Володимирівна 01.09.2007  

 

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра 

на основі базової загальної середньої освіти  

КП «Інженерія програмного забезпечення (БЗСО)» 

За загальним конкурсом 

№ з/п ПІБ Примітка 

1 Гринь Іван Ігорович 20.12.2006  

 

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра 

 на основі базової загальної середньої освіти  

КП «Комп’ютерна інженерія  (БЗСО)» 

За загальним конкурсом 

№ з/п ПІБ Примітка 

1 Гринь Іван Ігорович 20.12.2006  

 

2. Інформацію МАКСИМЦОВОЇ Л.В. про подовження строку прийому заяв до 18.00 14 

липня 2022 року для вступників на основі базової загальної середньої освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра згідно листа МОН від 

11.07.2022 року № 1/7752-22. 

 

 

 

 



Ухвалили:  

1. Визначити види конкурсу для вступників, які вступають для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти денної форми здобуття освіти, станом на 13 липня 2022 р. 

2. Інформацію про подовження строку прийому заяв до 18.00 14 липня 2022 року для 

вступників на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра взяти до уваги. 
 

 

Голова приймальної комісії       Геннадій ТУРОВЦЕВ 

 

 

Відповідальний секретар       Леся МАКСИМЦОВА 


