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

ПРОТОКОЛ

«20»червня 2017р.

№2

Засідання приймальної комісії
Голова - Щербак Ольга Іванівна,
Секретар - Пальчевска Тетяна Георгіївна;

Присутні :
Щербак О.І. - голова приймальної комісії, директор коледжу;
Кондратьєва В.П. - заступник голови приймальної комісії, заступник директора
коледжу з навчально-виховної роботи;
Пальчевська Т.Г. - відповідальний секретар приймальної комісії, викладач;
Чернова Л.Ю.
- заступник відповідального секретаря приймальної комісії,
майстер виробничого навчання
Беседіна М.О.
- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття
та розгляду електронних заяв, інженер-програміст СДЕБО.
Горбенко А.А.
- 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
Іванчук В.М. - завідувач професійно-педагогічного відділенням;
Чистова Н.О. - завідувач економіко-правового відділенням;
Яковенко Л.В. - практичний психолог;
Янковський Р.Л. - старший майстер структурного підрозділу з підготовки
робітничих кадрів;
Облап К.П. - член студентського парламенту, студентка групи 46М2/9
Стрижак І.М. - член студентського парламенту, студентка групи 46М2/9

Порядок денний:
1. Про розгляд документів абітурієнтів на денну форму навчання освітнього
рівня «Кваліфікований робітник».
СЛУХАЛИ:
1. Інформацію
відповідального
секретаря
приймальної
комісії
Пальчевської Т.Г. про документи абітурієнтів, які подані на денну форму
навчання , освітній рівень «Кваліфікований робітник» станом на 20.06.2018
року.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі розділу IV Правил прийому до Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка для структурного підрозділу
підготовки робітничих кадрів у 2018 році допустити до професійного відбору
таких абітурієнтів:
Робітнича професія 5122, 5123 «Кухар. Офіціант»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1. Анікеєва Артура Сергійовича
Робітнича професія 4221,4222 «Агент з організації туризму.
Адміністратор»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1. Пляцок Анастасії Олегівни
2. Дзюби Андрія Костянтиновича
Робітнича професія 4113 «Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1 .Тибулевича Євгенія Олександровича
2.Метельского Дмитра Володимировича
3.Циганок Олександра Олексійовича
4.Волинец Віталія Миколайовича
5.Сорокина Максима Руслановича
Робітнича професія 4113 «Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення»
(на основі повної загальної середньої освіти)
1 .Наконечного Максима Анатолійовича

Голова приймальної комісії

О.І. Щербак

Відповідальний секретар
приймальної комісії

Т.Г.Пальчевська

