
Міністерство освіти і науки України 
 

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ 
______________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання приймальної комісії 

 

30 травня 2022  року        м. Черкаси 

     

 

Присутні: Куклін О.В.   голова приймальної комісії 

   Азьмук Н.А.   голова апеляційної комісії 

   Фастовська О.Т.  відповідальний секретар  

   Полях С.С.                         заст. відповідального секретаря 

       з денної форми навчання 

    

та члени приймальної комісії: Хотунов В.І, Піскова С.П.., Музиченко В.М.,  

Дернова І.А., Здір В.А., Проценко О.Л.  

Порядок денний: 

 

1. Розгляд та затвердження Правил прийому до Черкаського державного бізнес-

коледжу  для здобуття освітнього ступеня бакалавра в 2022 році. 

2. Розгляд та затвердження Правил прийому до Черкаського державного бізнес-

коледжу  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 

2022 році. 

3. Розгляд та затвердження Положення про приймальну комісію Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

4. Розгляд та затвердження Положення про екзаменаційні комісії Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

5. Розгляд та затвердження Положення про апеляційну комісію Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

СЛУХАЛИ: 

1. Фастовську О. Т., яка доповіла про зміст та особливості Правил прийому до 

Черкаського державного бізнес-коледжу для здобуття освітнього ступеня бакалавра  

в 2022 році, про зміст та особливості Правил прийому до Черкаського державного 

бізнес-коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра  в 2022 році. 

2. Дернова І.А., яка доповіла про зміст положення про приймальну комісію 

Черкаського державного бізнес-коледжу, розробленого відповідно до Примірного 

положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.15 р., про 

зміст положення про екзаменаційні комісії  

3. Полях С.С., який доповів про зміст положення про апеляційну комісію Черкаського 

державного бізнес-коледжу. 

4. Піскову С.П, яка запропонувала затвердити положення про приймальну комісію 

Черкаського державного бізнес-коледжу. 

5. Здір В.А, який запропонував затвердити положення про екзаменаційні комісії 

Черкаського державного бізнес-коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 

 



1. Затвердити положення про приймальну комісію Черкаського державного бізнес-

коледжу. 

2. Затвердити положення про екзаменаційні комісії Черкаського державного бізнес-

коледжу. 

3. Затвердити положення про апеляційну комісію Черкаського державного бізнес-

коледжу. 

4. Затвердити Правила прийому до Черкаського державного бізнес-коледжу: для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра в 2022 році, для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра  в 2022 році 

ГОЛОСУВАЛИ: „за” – одностайно 

 

Голова приймальної комісії          Олег КУКЛІН 

 

Відповідальний секретар                     Ольга ФАСТОВСЬКА 


