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Присутні:

Голова Відбіркової комісії -  Квач Я.П. -  директор інституту. 
Заступник голови Відбіркової комісії -  Бузько Т.О.- заступник 
директора з організаційно-навчальної та фінансово-господарської 
роботи.
Відповідальний секретар Відбіркової комісії -  Князькова В.Я. -  
доцент, к.е.н., керівник відділу практичного навчання, 
профорієнтації та працевлаштування.

Члени комісії:
Лебеденко В.А., Бобошко Л.І.,Продан Т.Я., Кавка І. В.

Порядок денний:
1. Про проведення оцінювання рівня знань для відбору на денну та 

заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим 
терміном підготовки та на денну форму навчання для здобуття ступеня 
магістра.

Доповідають:
голова Відбіркової комісії 
Квач Я.П.

2. Про розроблення Положення про оцінювання якості знань, 
Положення про проведення вступних випробувань, Положення про 
проведення співбесід, складу фахових атестаційних та предметних комісій та 
графіку проведення оцінювання якості знань.

Доповідають:
голова Відбіркової комісії
Квач Я.П.

3. Про особливості внесення змін до Умов прийому до ВНЗ
Доповідають:
голова Відбіркової комісії
Квач Я.П.



4. Про внесення змін до Правил прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ 
у 2018 році.

Доповідають:
Відповідальний секретар 
Відбіркової комісії 
Князькова В.Я.

І. СЛУХАЛИ:
Голова Відбіркової комісії Квач Я.П. довів до відома інформацією про 

численні звернення випускників Одеського фінансово-економічного коледжу та 
Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету, які звертаються з прохання надати їм 
можливість здійснити оцінювання якості набутих ним знань та реально оцінити 
можливості вступу до інституту, відбіркова комісія ОТЕІ КНТЕУ має 
організувати та провести оцінювання якості знань випускників коледжів для 
відбору на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра зі 
скороченим терміном підготовки та на денну форму навчання для здобуття 
ступеня магістра, що вже мають диплом молодшого спеціаліста/бакалавра або 
отримають його в 2018 році.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7, «проти» -  0, «утримались» -  0

УХВАЛИЛИ:
1. Організувати та провести оцінювання рівня знань для відбору на 

денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим 
терміном підготовки та на денну форму навчання для здобуття ступеня 
магістра;

2. Оцінювання рівня знань провести на основі поданих заяв випускників 
з інших навчальних закладів та списків випускників 3 курсу Одеського 
фінансово-економічного коледжу та списків випускників 4 курсу Київського 
національного торговельно-економічного університету 2018 року.

II. СЛУХАЛИ:
Голова Відбіркової комісії Квач Я.П. наголосив на необхідності 

розроблення Положення про оцінювання якості знань, Положення про 
проведення вступних випробувань, Положення про проведення співбесід, 
складу фахових атестаційних та предметних комісій та графіку проведення 
оцінювання якості знань.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7, «проти» -  0, «утримались» -  0

УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати проекти Положення про оцінювання якості знань, 

Положення про проведення вступних випробувань, Положення про проведення 
співбесід, складу фахових атестаційних та предметних комісій та графіку 
проведення оцінювання якості знань.



2. Відповідальність покласти на відповідального секретаря відбіркової 
комісії Князькову В.Я.

III. СЛУХАЛИ:
Квач Я.П., голова Відбіркової комісії, ознайомив зі змінами до Умов 

прийому. Міністерством освіти і науки затверджено зміни до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році. Відповідний наказ 
підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7, «проти» -  0, «утримались» -  0

УХВАЛИЛИ:
1. Продовжувати слідкувати за змінами та вдосконаленнями вступної 

кампанії 2018 року.

IV. СЛУХАЛИ:
Князькова В.Я. відповідальний секретар відбіркової комісії надала для 

розгляду зміни до Правил прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ у 2018 році 
відповідно до Наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності»
26.04.2018 № 505-л, Протоколу засідання Ліцензійної комісії МОН України
26.04.2018 № 92, Закону України № 2026-УІІІ від 16.05.2017 «Про внесення 
змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на 
здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія України», Постанови Кабінету Міністрів України № 921 від 
07.12.2016 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового 
обліку призовників й військовозобов'язаних», рішення вченої ради КНТЕУ 26 
квітня 2018 р. (протокол № 9).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  7, «проти» -  0, «утримались» -  0

УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ у 

2018 році.
2. Відповідальному секретарю відбіркової комісії ОТЕІ КНТЕУ 

Князьковій В.Я. забезпечити:
оприлюднення на веб-сайті інституту Правил прийому на навчання 

до Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету в 2018 році з урахуванням змін.

своєчасне подання до ЄДЕБО Правил прийому на навчання до 
Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету в 2018 році з урахуванням змін, для їх 
верифікації і Єдиній базі.

Відповідальний секретар 
Відбіркової комісії В.Я. Князькова


