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

ПРОТОКОЛ

«15» серпня 2018р.

^Засідання приймальної комісії

№ 17

'

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;
Беседіна М.О.

- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття
та розгляду електронних заяв, інженер-програміст СДЕБО.

Члени комісії:
Зайцева О.О. - заступник директора коледжу з навчально-методичної роботи;
Бєлоусько А.М. -заступник директора з навчально-виробничої роботи
структурного підрозділу з підготовки робітничих кадрів;
Андрієвська Л.П. - головний бухгалтер коледжу
Облап К.П.
- член студентського парламенту, студентка групи 46М2/9
Порядок денний:
1. Про зарахування вступників на денну форму навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 075
«Маркетинг», на основі диплому кваліфікованого робітника за кошти
фізичних та юридичних осіб.
2. Про зарахування вступників на заочну форму навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» спеціальності 075
«Маркетинг», на основі диплому кваліфікованого робітника за кошти
фізичних та юридичних осіб.
3. Про зарахування вступників на заочну форму навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» спеціальності 075
«Маркетинг» та спеціальності 081 «Право» , на основі повної загальної
середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб.
4. Про розгляд документів вступників на денну форму навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», на основі базової
загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти,
та рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
1. Беседіну М.О. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста ЄДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію рейтингу за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на денну форму навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 075
«Маркетинг», на основі диплому кваліфікованого робітника за кошти фізичних
та юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі пункту 3 розділу XI та пункту 2 розділу XII Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка рекомендувати до зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб денної форми
навчання на основі ОКР «кваліфікований робітник» наступних вступників:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
(на основі диплома кваліфікованого робітника)

Спеціальність 075 «Маркетинг»
1 .Бондар Алісу Євгенівну
СЛУХАЛИ:
2. Беседіну М.О. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста ЄДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію рейтингу за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на заочної форми навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності 075
«Маркетинг», на основі диплому кваліфікованого робітника за кошти фізичних
та юридичних осіб.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі пункту 3 розділу XI та пункту 2 розділу XII Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка рекомендувати до зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Молодший спеціаліст» за кошти фізичних та юридичних осіб заочної форми
навчання на основі ОКР «кваліфікований робітник» наступних вступників:
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
(на основі диплома кваліфікованого робітника)

Спеціальність 075 «Маркетинг»
1. Дешко Крістіна Володимирівна
2. Коненець Тетяна Анатоліївна
3. Марченко Тимур Михайлович

4.
5.
6.
7.

Положай Катерина Олександрівна
Сєдих Аліна Андріївна
Сорокін Ілля Андрійович
Тихоненко Нікіта Сергійович

СЛУХАЛИ:
3. Беседіну М.О. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста ЄДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію на спеціальність 081 «Право» та
спеціальність 075 «Маркетинг» на основі повної загальної середньої освіти за
результатами ЗНО.
УХВАЛИЛИ:
3. На підставі пункту 3 розділу XI та пункту 2 розділу XII Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка рекомендувати до зарахування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Молодший спеціаліст» спеціальності 081 «Право» та спеціальності 075
«Маркетинг» за результатами ЗНО за кошти фізичних та юридичних осіб
заочної форми навчання наступних вступників:
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
(на основі повної загальної середньої освітити за сертифікатами ЗНО)

Спеціальність 081 «Право»
1 .Бондаренко Діана Олегівна
2.Григорчук Альна Олегівна
Спеціальність 075 «Маркетинг»
1 .Мокрицький Артем Павлович
2.Полюшкевич Ілона Вадимівна

СЛУХАЛИ:
4. Інформацію
відповідального
секретаря
приймальної
комісії
Пальчевської Т.Г. про документи вступників, які подані на денну форму
навчання, освітній рівень «Кваліфікований робітник» станом на 14.08.2018 року
та будуть рекомендовані до зарахування.
УХВАЛИЛИ:
4. На підставі пункту 1.6 розділу І Правил прийому до Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка для структурного
підрозділу з підготовки робітничих кадрів у 2018 році рекомендувати до
зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб денної форми навчання
наступних вступників:

Робітнича професія 4113«Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення»
(на основі базової загальної середньої освіти)

1. Анікеєв Артур Сергійович
2. Дзюба Андрій Костянтинович
'3. Іваненко Богдан Володимирович
4. Кащук Каріна Володимирівна
5. Кілікевич Андрій Віталійович
6. Козловський Роман Валентинович
7. Павлішин Богдан Романович
8. Пляцок Анастасія Олегівна
9. Руденко Олексій Олександрович
10.Соломко Надія Миколаївна
11 .Татарчук Катерина Сергіївна
12.Хаханов Максим Вячеславович
ІЗ.Чаплінський Кіріл Анатолійович
Робітнича професія 4113«Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення»
(на основі повної загальної середньої освіти)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дорошенко Андрій Васильович
Кубіська Валерія Дмитрівна
Наконечний Максим Анатолійович
Строгіна Анна Василівна
Царененко Наталія Анатоліївна
Цокова Ангеліна Боніславівна

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

