
Протокол № 2 

засідання приймальної комісії ЗІЕІТ від “23” грудня 2021 р. 
 

Присутні: Туровцев Г.В.; Абрасимова О.П.; Переверзєв А.В.; Швець Д.Є.; Боярова Т.О.; 

Перова Т.О.; Максимцова Л.В.; Оглобліна В.О.; Гулєвська Г.Ю.; Михайлик Д.П.; Богданова С.І.; 

Винокурова О.В.; Магар Н.Г.; Косяк О.В.; Коржакова А.А.; Шмалько О.В.; Шайтура Л.М.; 

Мірошнікова Я.О. 

 

Порядок денний 
 

1. Про створення функціональних підрозділів Приймальної комісії у 2022 році. 

2. Про розподіл функціональних обов’язків членів приймальної комісії у 2022 році. 
 

Слухали: 

1. Інформацію АБРАСИМОВОЇ О.П. про створення функціональних підрозділів 

Приймальної комісії у 2021 році (предметні комісії для проведення вступних випробувань, фахові 

комісії, апеляційна комісія в т.ч. для відокремленого структурного підрозділу у м. Кривий Ріг). 

2. Інформацію АБРАСИМОВОЇ О.П. про розподіл функціональних обов’язків членів 

приймальної комісії у 2020 році:  

 АБРАСИМОВА О.П. відповідальний секретар; 

 БОГДАНОВА С.І.  заступник відповідального секретаря, начальник відділу 

формування контингенту, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв; 

 ШВЕЦЬ Д.Є.   проректор з навчальної роботи, заступник голови; 

 ПЕРЕВЕРЗЄВ А.В.   проректор з наукової роботи; 

 БОЯРОВА Т.О.   проректор з науково-педагогічної роботи; 

 ПЕРОВА Т.О.  декан денної форми здобуття освіти; 

 МАКСИМЦОВА Л.В.  декан заочної форми здобуття освіти; 

 ОГЛОБЛІНА В.О.  завідувач кафедри фінансів та обліку; 

 ГУЛЄВСЬКА Г.Ю.   завідувач кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін; 

 МИХАЙЛИК Д.П.  завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та 

маркетингу; 

 ВИНОКУРОВА О.В. методист відділу формування контингенту, технічний секретар; 

 МАГАР Н.Г.   директор КВП ЗІЕІТ; 

 КОРЖАКОВА А.А.  начальник відділу формування контингенту  КВП ЗІЕІТ; 

 КОСЯК О.В.   декан КВП ЗІЕІТ; 

 ШМАЛЬКО О.В.  менеджер відділу формування контингенту  КВП ЗІЕІТ; 

 ШАЙТУРА Л.М.  уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та 

розгляду електронних заяв КВП ЗІЕІТ; 

 МІРОШНІКОВА Я.О. представник студентського самоврядування. 

 

Ухвалили: 
1. Затвердити склад  функціональних підрозділів Приймальної комісії у 2022 році 

(предметні комісії для проведення вступних випробувань, фахові комісії, апеляційна комісія в т.ч. 

для відокремленого структурного підрозділу у м. Кривий Ріг) (наказ додається). 

2. Затвердити розподіл функціональних обов’язків членів приймальної комісії 2022 р. 

 

 

Голова приймальної комісії      Геннадій ТУРОВЦЕВ 

 

 

Відповідальний секретар       Олена АБРАСИМОВА 


