МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА

ПРОТОКОЛ

«27» липня 2018р.

Засідання приймальної комісії

№ 11

'

Голова - Щербак Ольга Іванівна,
Секретар - Пальчевська Тетяна Георгіївна;
Присутні :
Щербак О.І.
- голова приймальної комісії, директор коледжу;
Пальчевська Т.Г. - відповідальний секретар приймальної комісії, викладач;
Чернова Л.Ю.
Беседіна М.О.
Горбенко А.А.
Члени комісії:
Бєлоусько А.М.
Облап К.П.

- заступник відповідального секретаря приймальної комісії,
майстер виробничого навчання
- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття
та розгляду електронних заяв, інженер-програміст СДЕБО.
- інженер-програміст СДЕБО.

-заступник директора з навчально-виробничої роботи
структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів;
- член студентського парламенту, студентка групи 46М2/9

Порядок денний:
1 .Про розгляд рейтингових списків вступників по електронним заявам за
освітнім ступенем «бакалавр».
2.Про розгляд рейтингових списків за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти
спеціальності 075 «Маркетинг» за рахунок коштів фізичних або юридичних
осіб.
СЛУХАЛИ:
І.Беседіну М.О. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста СДЕБО, яка

донесла інформацію про конкурсну ситуацію по електронним заявам поданих
станом на 26.07.2018 року за освітнім ступенем «бакалавр» на спеціальність 075
«Маркетинг» та спеціальність 081 «Право» на основі повної загальної середньої
освіти, за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
Допустити до конкурсну по електронним заявам поданих станом на
26.07.2018 року за освітнім ступенем «бакалавр» на спеціальність 075
«Маркетинг» та спеціальність 081 «Право» на основі повної загальної середньої
освіти , за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб наступних вступників:
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Освітній ступінь «Бакалавр»
(на основі повної загальної середньої освіти)
Спеціальність 075 «Маркетинг»
1 Вовкогон Марина Сергіївна
2 Котіна Вікторія Олексіївна
3 Яровий Олег Васильович

141,88
123,7
119,5

Освітній ступінь «Бакалавр»
(на основі повної загальної середньої освіти)
Спеціальність 081 «Право»
1 Капоріна Аріна Віталіївна
2 Городченко Ольга Андріївна
3 Гойса Наталія Андріївна
4 Горбань Тетяна Олександрівна
5 Лє Чунг Кієн
6 Каменюк Єлизавета Олександрівна
7 Дорошенко Ігор Олександрович

151,9
150,6
148,3
132,2
113
112,2
111,4

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Освітній ступінь «Бакалавр»
(на основі повної загальної середньої освіти)
Спеціальність 081 «Право»
1
2
3
4

Кобзар Катерина Валентинівна
Білоус Лідія Петрівна
Христенко Вікторія Дмитрівна
Каменюк Єлизавета Олександрівна

132,6
129,6
129
112,2

СЛУХАЛИ:
2. Беседіну М.О. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста СДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію на спеціальність 075 «Маркетинг»
на основі базової загальної середньої освіти, за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
2. На підставі пунктуЗ розділу XI та пункту 3 розділу XII Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка список рейтингу за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший
спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» за рахунок коштів фізичних або
юридичних осіб наступних вступників:
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
(на основі базової загальної середньої освітити)
Спеціальність 075 «Маркетинг»
1 .Муахад Амір Фарідович
2.Шевченко Сніжана Сергіївна
3. Довбуш Катерина Ярославівна
4.Ключерова Діана Ігорівна

25.7
17.7
17.4
17.1

Голова приймальної комісії

О.І. Щербак

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Т.Г.Пальчевська

