
Витяг з протоколу № 1 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

15.12.2015 року.                                                             м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний. 

 

1. Про правила прийому до ДКФВ в 2016 році. 

2. Про положення про приймальну комісію ДКФВ в 2016 році. 

3. Про заходи з профорієнтаційної роботи. 

 

1. Ухвалили: 

1. Ухвалити Положення про приймальну комісію Дніпродзержинського 

коледжу фізичного виховання в 2016 році та затвердити його на 

педагогічній раді коледжу. 

2. Відповідальному секретарю Хасамутдіновій О.Т. розмістити 

затверджене Положення про приймальну комісію 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання в 2016 році на 

офіційному веб – сайті коледжу. 

 

2.Ухвалили: 

1. Ухвалити Правила прийому до Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання в 2016 році та затвердити їх на педагогічній раді 

коледжу. 

2. Відповідальному секретарю Хасамутдіновій О.Т. розмістити 

затверджені  Правила прийому до Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання в 2016 році на офіційному веб – сайті коледжу. 

3. Парлаг О.І. – відповідальній з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти розмістити Правила прийому до ДКФВ в 2016 році на 

верифікацію до ЄДЕБО відповідно до термінів. 

 

3.Ухвалили: 

1. Головам предметних та циклових комісій звітувати про проведену 

профорієнтаційну роботу Шаповал М.П. раз на три місяці. 

2. До звіту про профорієнтаційну роботи додавати інформаційні 

матеріали, які відображають сутність заходу. 

3. Головам предметних та циклових комісій збільшити участь студентів 

коледжу у масових фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходах 

міського та обласного рівня. 

4. Головам предметних та циклових комісій оновити інформаційні 

матеріали про роботу комісій. 

 



Витяг з протоколу № 2 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від 25.12.15                                                               м. Дніпродзержинськ 

 

 

Порядок денний. 

 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про склад приймальної комісії. 

3. Про затвердження плану роботи приймальної комісії. 

 

1.Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Затвердити склад приймальної комісії  Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання у 2016 році. 

2. Відповідальному секретарю ознайомити технічних секретарів з 

правилами прийому до ДКФВ у 2016 році під підпис. 

3.Ухвалили: 

1. Затвердити план роботи приймальної комісії на 2016 рік. 

2. Розподілити обов’язки між членами приймальної комісії згідно із 

запропонованими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 3 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від 01.03.2016                                                                     м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний. 

 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про затвердження положення про апеляційну комісію та її складу. 

3. Про затвердження положення про комісію по проведенню співбесід  та її 

складу. 

4. Про затвердження програми вступних випробувань. 

5. Про призначення складу предметних екзаменаційних комісій. 

 

1.Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Затвердити Положення про апеляційну комісію ДКФВ в 2016 році. 

2. Призначити апеляційну комісію у складі: 

 Говоруха О.О. – голова апеляційної комісії, заступник директора з 

НМР; 

 Слюсар Ю.К. – вчитель української мови та літератури КЗ «СЗШ № 37 

м. Дніпродзержинська» за її погодженням ; 

 Чередниченко Т.І. – викладача циклу медико – біологічних дисциплін. 

3. Відповідальному секретарю оприлюднити та довести до відома 

вступників порядок подання і розгляду апеляції не пізніше ніж за 7 днів 

до початку вступних випробувань. 

3.Ухвалили: 

1. Затвердити Положення про  комісію для проведення співбесід у ДКФВ на 

2016 рік. 

2. Призначити комісію по проведенню співбесід у складі: 

  Братанова Л.І. Голова комісії 
  Аврашова А.Ф. Екзаменатор 

  Ковжижина Н.М. Екзаменатор 

 

4.Ухвалили: 

1. Затвердити програму  творчих конкурсів , програму вступного 

екзамену з російської мови, програму співбесіди з російської мови, 

програму вступного екзамену з української мови  (диктант), програму 

вступного екзамену з української мови та літератури, програму 

співбесіди з української мови та літератури для вступників на основі 

базової та повної загальної середньої освіти. 



2. Хасамутдіновій О.Т. розмістити програми творчих конкурсів та 

вступних випробувань на офіційному веб – сайті коледжу та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Ухвалили: 

1. Призначити предметні екзаменаційні комісії у запропонованому складі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 4 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від 26.05.2016                                                            м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про організацію роботи консультаційного пункту. 

 

1.Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Підготувати до роботи консультаційний пункт для абітурієнтів, 

забезпечивши його роботу всім необхідним до 01.06.2016. Відповідальна 

Хасамутдінова О.Т. 

2. Скласти графік роботи консультаційного пункту. Відповідальний Борисов 

М.А. 

3. Розпочати роботи консультаційного пункту 01.06.2016 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 5 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від 24.06.2016                                                                м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про визначення спеціальностей, спеціалізацій, освітніх програм. 

3. Про роботу консультаційного пункту. 

4. Про надання платних послуг. 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Установити, що  коледж фізичного виховання  здійснює у 2016 році 

набір за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 014 «Середня 

освіта» за спеціалізацією 11 «Фізична культура» за освітньою 

програмою 01  «Фізична культура» на основі базової загальної 

середньої освіти (види спорту гімнастика, легка атлетика, баскетбол, 

волейбол, важка атлетика, кіокушин – карате, дзюдо) та повної 

загальної середньої освіти (види спорту легка атлетика, футбол) . 

2. Установити, що  коледж фізичного виховання  здійснює у 2016 році 

набір за напрямом підготовки 01 «Освіта» спеціальністю 017 «Фізична 

культура і спорт» за освітньою програмою 01  «Фізична культура і 

спорт» на основі базової загальної середньої освіти за видом спорту 

футбол. 

3. Відповідальному  секретарю приймальної комісії Хасамутдіновій О.Т. 

внести зміни до Правил прийому до ДКФВ у 2016р. та додатків. 

4. Фахівцю по обслуговуванню програмного  забезпечення ЄДЕБО 

Парлаг О.І. внести зміни в базу даних. 

3.Ухвалили: 

1. Результати роботи консультаційного пункту  надати в приймальну 

комісію   11.07.2016. 

2. Відповідальному секретарю здійснити моніторинг вступників, які 

отримали консультації та подали заяви для вступу до коледжу.     

 

4.Ухвалили: 



1. Довести до відома вступників наказ директора ДКФВ  № 17о від 

23.06.2016 «Про надання платних послуг», розмістивши його на 

стендах приймальної комісії та офіційному веб – сайті коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 6 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від  27.06.2016                                                            м. Дніпродзержинська 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про внесення змін до правил, положення про приймальну комісію. 

3. Про пільгові категорії вступників. 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Відповідальному секретарю приймальної комісії Хасамутдіновій О.Т. 

внести зміни до Правил прийому до Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання в 2016 році і розмістити їх на офіційному веб – 

сайті коледжу. 

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Хасамутдіновій О.Т. 

внести зміни до Положення про приймальну комісію 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання в 2016 році і 

розмістити їх на офіційному веб – сайті коледжу. 

3. Розглянути Зміни до Правил прийому до ДКФВ в 2016 році, Зміни до 

Положення про приймальну комісію ДКФВ в 2016 році, Правила 

прийому  зі змінами до Дніпродзержинського коледжу фізичного 

виховання в 2016 році та Положення про приймальну комісію (зі 

змінами) ДКФВ в 2016 році  на педагогічній раді коледжу 27.06.2016 

року. 

3.Ухвалили: 

3.Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 7 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

від  07.07.2016                                                            м. Дніпродзержинська 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Затвердження розкладу консультацій , вступних випробувань та термінів 

проведення загальних зборів для вступників на основі базової та повної  

загальної середньої освіти.  

3. Про внесення змін до складу  приймальної комісії. 

 

1.Ухвалили: 

1.Інформацію прийняти до відома. 

 

2.Ухвалили: 

1. Затвердити розклади консультацій, вступних випробувань та термін 

проведення загальних зборів для вступників на основі базової та повної  

загальної середньої освіти.  

2. Провести інструктажі з техніки безпеки екзаменаторам під час 

проведення консультацій та вступних випробувань. 

3. Розмістити розклади проведення вступних випробувань на офіційному 

веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної комісії. 

 

3.Ухвалили: 

1. Вилучити зі складу приймальної комісії Шенгура С.В у зв’язку із 

звільненням працівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 8 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від 11.07.2016                                                                   м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про внесення змін до правил прийому. 

3. Про обсяги державного замовлення. 

4. Про встановлення квот. 

5. Про визначення кількості вакантних місць. 

6. Про розрахунок середнього бала документів про освіту. 

7. Про використання нових форм документів. 

 

1.Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Затвердити Зміни до Правил прийому до ДКФВ в 2016 році, внесених 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 755 «Про 

затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році», затверджений в Міністерстві юстиції 

України 07 липня 2016 року за № 928/29058. 

2. Затвердити Правила прийому зі змінами до Дніпродзержинського 

коледжу фізичного виховання в  2016  році.  

3. Відповідальному секретарю приймальної комісії Хасамутдіновій О.Т. 

розмістити їх на офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

4. Технічним секретарям ознайомитись зі Змінами до Правил прийому до 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання в 2016 році і 

Правилами прийому зі змінами до Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання в  2016  році та керуватись ними в роботі. 

 

3.Ухвалили: 

1. Розподілити місця для вступників в межах ліцензійного обсягу 

прийому вступників до ДКФВ у 2016 році з урахуванням обсягів 

державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 

році таким чином: 

База 9 класів – ліцензований обсяг прийому 120 осіб. Із них за 

спеціальністю 014 Середня освіта – 90 осіб (66 державне замовлення, 

24 за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом). За 

спеціальністю 017 Фізична культура і спорт 30 осіб (20 державне 

замовлення, 10 за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом). 



База 11 класів - ліцензований обсяг прийому 30 осіб. Із них за 

спеціальністю 014 Середня освіта – 30 осіб (20 державне замовлення, 

10 за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом). 

Заочне відділення - ліцензований обсяг прийому 60 осіб. Із них за 

спеціальністю 014 Середня освіта – 30 осіб за кошти фізичних та 

юридичних осіб за контрактом. За спеціальністю 017 Фізична культура 

і спорт 30 осіб  за кошти фізичних та юридичних осіб за контрактом. 

2. Відповідальному секретарю розмістити інформацію про розподіл місць 

для вступників в межах ліцензійного обсягу прийому вступників до 

ДКФВ у 2016 році з урахуванням обсягів державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році на офіційному веб – 

сайті коледжу. 

 

4.Ухвалили: 

1. Встановити квоти  три відсотки обсягу державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році, що становить  3 

особи і розподілити їх між вступниками спеціальності 014 Середня 

освіта за спеціалізацією 11 Фізична культура  2 особи на базі загальної 

середньої освіти та спеціальності 017 Фізична культура і спорт 1 особа 

на базі загальної середньої освіти. 

2. Зарахування в межах встановлених квот за конкурсом здійснити 

відповідно до конкурсного бала вступника, відповідно до пункту 10.1. 

розділу Х Правил прийому до Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання у 2016 році. 

3. Відповідальному секретарю розмістити наказ про встановлення квот на 

офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної 

комісії. 

5.Ухвалили: 

1. Оголосити конкурс на навчання осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття 

освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою 

спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу, що 

становить 11 осіб. 

2. Відповідальному секретарю розмістити інформацію про кількість 

вакантних місць на офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

6.Ухвалили: 

1. Затвердити вступнику Бойко В.І. середній бал документа про базову 

загальну середню освіту 5.2 бала, Гороход М.Д. – 6,0 б.; Малашенко 

В.В. – 9,2 б..  

2. Парлаг О.І. - відповідальному з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 



освіти внести інформацію про середній бал документа про освіту 

вступників Бойко В.І. , Гороход М.Д. , Малашенко В.В. до ЄДЕБО. 

 

7.Ухвалили: 

1. Ввести в документообіг і використовувати під час вступної кампанії 

2015 року форми документів, затверджені наказом Міністерства освіти 

і науки № 782 від 05.07.2016 «Про затвердження форм документів з 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України».  

2. Технічним секретарям приймальної комісії ознайомитись з оновленими 

формами документів і  роздрукувати  їх в достатній кількості. 

Відповідальна Хасамутдінова О.Т.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 9 

засідання приймальної комісії 

Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання. 

 

13.07.2016 року.                                                             м. Дніпродзержинськ 

 

Порядок денний. 

1. Про виконання рішень попередніх зсідань. 

2. Про хід надходження заяв вступників. 

3. Про нарахування конкурсного балу вступникам. 

4. Про організацію та проведення вступних випробувань. 

 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

          2.Ухвалили: 

1. Провести аналіз результатів профорієнтаційної роботи головами ПК, 

ЦК, викладачами. 

2. Посилити індивідуальну профорієнтаційну роботу в напрямку 

контролю за поданням документів загітованими вступниками.  

         3.Ухвалили: 

1. Звернути увагу вступників на формування конкурсного бала під час 

проведення консультацій та загальних зборів. 

 

     4.Ухвалили: 

1. Ознайомити вступників з порядком проведення вступних випробувань 

та творчих конкурсів під час консультацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 10 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від 15.07.2016                                                                   м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про допущену технічну помилку. 

1.Ухвалили: 

1. Скасувати Дніпродзержинським коледжем фізичного виховання заяву 

вступника Радченко Д.С.(справа № 50) за причини  допущення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази,  

підтвердженої актом про допущену технічну помилку, сформованим в 

Єдиній базі.  

2. Скасовану заяву вважати  неподаною. 

3. Приймальній комісії повідомити вступникові про своє рішення у день 

його прийняття.  

4. Зробити відповідні записи в журналі реєстрації заяв вступників. 

Відповідальна Назаренко І.В..  

5. Додати акт № 6963 до журналу реєстрації заяв вступників. 

Відповідальна Хасамутдінова О.Т.. 

6. Звернути увагу Парлаг О.І. на необхідність уважно працювати під час 

внесення даних до системи ЄДЕБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 11 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від 18.07.2016                                                                       м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний. 

 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про обчислення середнього бала документа освіту. 

 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

                                               2.Ухвалили: 

1. Затвердити середній бал документа про базову загальну середню освіту 

вступникам Маслікову С.І. – 7.0 бала, Коцар О.О. – 5,5 бала, Кіпень 

О.Д.5,2 бала, Завеленко С.Ю.8,7 бала, Могильова Т.Ю. – 6,8 бала. 

2. Парлаг О.І. - відповідальному з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти внести інформацію про середній бал документа про освіту 

вищепереліченим вступникам  до ЄДЕБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 12 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від  19.07.2016                                                  м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про розрахунок середнього бала документа про освіту. 

Ухвалили: 

1. Затвердити середній бал документа про базову загальну середню освіту 

вступникам Горбонос Д.Т. – 7,7 бала, Кондур А.С. – 4,6 бала, Самохін 

Е.О. 8,2 бала, Бородін Д.С. – 4,5 бала, Нікашин Є.Є.4,9 бала, Линько 

Д.М. – 7,8 бала. 

2. Парлаг О.І. - відповідальному з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти внести інформацію про середній бал документа про освіту 

вищепереліченим вступникам  до ЄДЕБО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 13 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від 20.07.2016                                                                   м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про допуск вступників денної форми навчання  до участі у  конкурсних 

вступних випробування. 

3. Про обчислення середнього бала документу про освіту. 

4. Про внесення змін до складу предметних екзаменаційних комісій. 

 

1. Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Затвердити інформацію про перевірку середнього балу документа про 

освіту. 

2. Допустити вступників до участі у конкурсних вступних випробуваннях 

на основі базової загальної середньої освіти у кількості 139 вступника. 

3. Допустити до участі у конкурсних вступних випробуваннях на основі 

повної загальної середньої освіти у кількості 42 вступника. 

4. Допустити до участі у конкурсних вступних випробуваннях на основі 

повної загальної середньої освіти на вакантні місця ІІ курсу 1особу. 

5. Підготувати відомості вступних випробувань, протоколи техніки 

безпеки під час складання вступних випробувань. Відповідальна 

Хасамутдінова О.Т. 

3.Ухвалили: 

1. Затвердити середній бал документа про базову загальну середню 

освіту вступникам Івшину Р.В. – 3,8 бала, Скіпі С.В. – 5,0 бала. 

2. Парлаг О.І. - відповідальному з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти внести інформацію про середній бал документа про освіту 

вищепереліченим вступникам  до ЄДЕБО. 

        4.Ухвалили: 

1. Вилучити із складу предметних екзаменаційних комісій викладачів 

Александрову М.В., Наволочко С.Т., Валенок О.І., Проненко Л.С., 

Дворнікова В.В., Кальгу В.М.. 

2. Ввести до складу предметних екзаменаційних комісій викладачів 

Макарчука Б.Ю., Тонконога В.М., Петеримова О.Є., Кононенко Г.Л.., 



Хасамутдінова Т.Х., Шаповал М.П. 

3. Призначити  предметні екзаменаційні комісії у вище запропонованому 

складі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 14 

засідання приймальної комісії ДКФВ 

від 24.07.2016                                                                   м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про результати  творчого конкурсу вступників на основі базової 

загальної середньої освіти. 

 

1. Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

     2.Ухвалили: 

1. Допустити до здачі екзамену з української мови 94 вступника на основі 

базової загальної середньої освіти на спеціальність 014 Середня освіта, 

які успішно здали творчий конкурс. 

2. Допустити до здачі екзамену з української мови 36 вступника на основі 

базової загальної середньої освіти на спеціальність 017 Фізична 

культура і спорт, які успішно здали творчий конкурс. 

3. Богун О.І. розмістити результати творчого конкурсу на офіційному 

сайті коледжу. 

4. Хасамутдіновій О.Т. – відповідальному секретарю ПК розмістити 

інформацію про результати творчого конкурсу на інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

5. Парлаг О.І. - відповідальній з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти занести данні про результати творчого конкурсу вступників на 

основі базової загальної середньої освіти в ЄДЕБО в установлені 

правилами прийому терміни. 

6. Зарахувати результати вступного іспиту з української мови (диктант) 

на обидві спеціальності (014 та 017) вступникам Жук А.В., Івшин Р.В., 

Музика М.М., Борисенков М.В., Меньков Д.О.. 

7. Перенести вступниці Берківській В.В. екзамен з української мови 

(диктант) з 25.06.2016 на 26.06.2017 (4 група 11.00) 

 
 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 15 

засідання приймальної  комісії ДКФВ 

від 28.07.2016 року                                     м. Дніпродзержинськ 

 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про результати творчого конкурсу серед вступників на базі повної 

загальної середньої освіти. 

3. Про результати екзамену з української мови (диктант) вступників на 

основі базової загальної середньої освіти. 

 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

2.Ухвалили: 

 

1. Богун О.І. розмістити результати творчого конкурсу на офіційному 

сайті коледжу. 

2. Хасамутдіновій О.Т. – відповідальному секретарю ПК розмістити 

інформацію про результати творчого конкурсу на інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

3. Парлаг О.І. – відповідальній з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти занести данні про результати творчого конкурсу вступників на 

основі повної загальної середньої освіти в ЄДЕБО в установлені 

правилами прийому терміни.  

4. Сформувати списки рекомендованих до зарахування вступників в 

Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення до 28 липня. 

Відповідальна Парлаг О.І. 

5. Оприлюднити списки рекомендованих до зарахування вступників на 

офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної 

комісії 28.07.2016 до 12.00. Відповідальні Хасамутдінова О.Т., Богун 

О.І. 

 

3.Ухвалили: 



1. Зарахувати результат вступного екзамену з української мови (диктант) 

вступників Жук А.В., Івшин Р.В.,Музика М.М., Борисенков М.В. на 

спеціальності 014 Середня Освіта та 017 Фізична культура і спорт. 

2. На підставі заяви вступника Менькова Д.О. не зараховувати результати 

екзамену з української мови (диктант) на спеціальності 014 Середня 

освіта при вступі на спеціальність 017 Фізична культура і спорт та 

зняти його з конкурсного відбору на спеціальність 017. 

3. Богун О.І. розмістити результати творчого конкурсу на офіційному веб 

- сайті коледжу. 

4. Хасамутдіновій О.Т. – відповідальному секретарю ПК розмістити 

інформацію про результати творчого конкурсу на інформаційних 

стендах приймальної комісії. 

5. Парлаг О.І. - відповідальній з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти занести данні про результати творчого конкурсу вступників на 

основі базової загальної середньої освіти в ЄДЕБО в установлені 

правилами прийому терміни. 

6. Сформувати списки рекомендованих до зарахування вступників в 

Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення до 28 липня. 

Відповідальна Парлаг О.І. 

7. Оприлюднити списки рекомендованих до зарахування вступників на 

офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної 

комісії 28.07.2016 до 12.00. Відповідальні Хасамутдінова О.Т., Богун 

О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 16 

засідання приймальної  комісії ДКФВ 

від 01.08.2016 року                                     м. Дніпродзержинськ 

 

Порядок денний 

1. Про результати виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про допуск до участі у екзамені з української мови та літературі 

вступників на базі повної загальної середньої освіти  (заочне відділення). 

3. Про  внесення змін до складу предметних екзаменаційних комісій. 

 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

2.Ухвалили: 

1. Допустити вступників Кравця Є.В. та Кушніра В.Є. до участі у екзамені з 

української мови та літератури.  

    

3.Ухвалили: 

1. Вилучити зі складу предметної екзаменаційної комісії викладача 

Тонконога В.М.  

2. Ввести до складу предметної екзаменаційної комісії викладача Шаповал 

М.П.. 

3. Призначити  предметну екзаменаційну комісію для  у складі: Блюдо В.Г. – 

голова комісія, Гужва С.О. – член комісії, Шаповал М.П. – член комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 17 

засідання приймальної  комісії ДКФВ 

від 02.08.2016 року                                     м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про результати екзамену з української мови та літератури на заочному 

відділенні. 

2. Про допуск вступників заочного відділення до участі у творчому 

конкурсі з загальної фізичної підготовки. 

1.Ухвалили: 

1. Допустити вступників   Кравця Є.В. та Кушніра В.Є. до участі у 

творчому конкурсі з загальної фізичної підготовки.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії розмістити результати 

екзамену з української мови та літератури на заочному відділенні на 

офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної 

комісії. 

3. Парлаг О.І. – внести дані результатів екзамену з української мови та 

літератури вступників   Кравця Є.В. та Кушніра В.Є. до ЄДЕБО.  

2.Ухвалили: 

1. Допустити до участі у конкурсних вступних випробуваннях  18 

вступників , які подали заяви на заочну форму навчання на основі 

повної загальної середньої освіти. 

2. Списки допущених вступників до участі у творчому конкурсі 

розмістити на офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних 

стендах приймальної комісії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяг з протоколу № 18 

засідання приймальної  комісії ДКФВ 

від 04.08.2016 року                                     м. Дніпродзержинськ 

 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про результати творчого конкурсу на заочному відділенні. 

3. Щодо кодів особливих умов вступу. 

 

1. Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

                                                2.Ухвалили: 

1. Хасамутдіновій О.Т. – відповідальному секретарю ПК розмістити 

інформацію про результати творчого конкурсу на інформаційних 

стендах приймальної комісії та на офіційному сайті коледжу. 

2. Парлаг О.І. – відповідальній з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, перевірку достовірності даних в ЄДЕБО з питань 

освіти занести данні про результати творчого конкурсу вступників на 

основі повної загальної середньої освіти на заочному відділенні до 

ЄДЕБО в установлені правилами прийому терміни.  

3. Сформувати списки рекомендованих до зарахування вступників в 

Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення 4 серпня. 

Відповідальна Парлаг О.І. 

4. Оприлюднити списки рекомендованих до зарахування вступників на 

офіційному веб – сайті коледжу та інформаційних стендах приймальної 

комісії 04.07.2016 . Відповідальні Хасамутдінова О.Т.. 

 

3.Ухвалили: 

1. Парлаг О.І. використовувати при формуванні наказів про зарахування 

на навчання здобувачів вищої освіти в ДКФВ тризначні коди 

особливих умов вступу для їх зазначення в додатках в обов’язковому 

порядку. 

 

 

 

 



Протокол № 19 

засідання приймальної  комісії ДКФВ 

від 05.08.2016 року                                     м. Дніпродзержинськ 

Порядок денний 

1. Про виконання рішень попередніх засідань. 

2. Про зарахування на навчання вступників на основі базової та повної 

загальної середньої освіти за державним замовленням. 
 

1.Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2.Ухвалили: 

1. Зарахувати на навчання за державним замовленням до ДКФВ 66 

вступників на основі базової загальної середньої освіти на 

спеціальність 014 Середня освіта (11 Фізична культура), які виконали 

вимоги до зарахування. 

2. Зарахувати на навчання за державним замовленням до ДКФВ 20 

вступників на основі базової загальної середньої освіти на 

спеціальність 017  Фізична культура і спорт, які виконали вимоги до 

зарахування. 

3. Зарахувати на навчання за державним замовленням до ДКФВ 20 

вступників на основі повної загальної середньої освіти спеціальність 

014 Середня освіта (11 Фізична культура), які виконали вимоги до 

зарахування. 

4. Сформувати накази про зарахування в ЄДЕБО 5 серпня 2016 року після 

18.00. Відповідальна Парлаг О.І. 

5. Наказ про зарахування оприлюднити на інформаційному стенді 

приймальної комісії і веб - сайті Дніпродзержинського коледжу 

фізичного виховання у вигляді списку зарахованих 06.08.2016 до 12.00. 

Відповідальна Хасамутдінова О.Т., Парлаг О.І.. 

 

 

 

Голова приймальної комісії                              В.І.Чибісов 

 

 

Відповідальний секретар ПК                           О.Т.Хасамутдінова 



 


