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

« 29 » липня 2020 року

№ 10

^Засідання приймальної комісії
Голова - Щербак Ольга Іванівна,
Секретар - Пальчевська Тетяна Георгіївна;
Присутні :
Щербак О.І.
Зайцева О.О.

- голова приймальної комісії, директор коледжу;
- заступник голови приймальної комісії, заступник директора
коледжу з навчально-методичної роботи;
Пальчевська Т.Г. - відповідальний секретар приймальної комісії, викладач;

Корабліна М.І. - уповноважена особа приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженерпрограміст ЄДЕБО.
Членів комісії:
Андрієвська Л.П. - головний бухгалтер коледжу
Білик М.А - студентка групи 67Ю
Порядок денний:
1. Про коригування списку рекомендованих до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальність 081
«Право» на основі базової загальної середньої освіти) за кошти фізичних
та/або юридичних осіб.
2. Про розгляд документів вступників на денну форму навчання освітньогопрофесійного рівня «Кваліфікований робітник» за кошти фізичних та/або
юридичних осіб.
3. Про інформування листа МОН ,щодо перевірки інформації в ЄДЕБО.
4. Про інформування листа МОН ,щодо проведення вступної компанії
2020року.
5. Про коригування списку рекомендованих до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальність
075«Маркетинг» на основі базової загальної середньої освіти) за кошти
фізичних та/або юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
1. Корабліну М.І. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста ЄДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію по коригованим спискам
вступників рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних
та/або юридичних осіб на спеціальність 081 «Право» за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр.
Пальчевську Т.Г. - відповідального секретаря приймальної комісії яка
донесла інформацію про коригування списку рекомендованих до зарахування
згідно пункту 2 розділу XII та пункту 1 розділу XIV Правил прийому та
укладення договору про надання освітніх послуг між Київським професійнопедагогічним коледжем імені Антона Макаренка та вступником (за участю
батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) до
Київського професійно педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у
2020 році.
УХВАЛИЛИ:
1. На підставі пункту 2 розділу XII та пункту 1 розділу XIV Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка та укладення договору про надання освітніх послуг між
Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та
вступником (за участю батьків або законних представників - для
неповнолітніх вступників) рекомендувати до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальності 081
«Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб наступних вступників:
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
За освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр
Спеціальність 071 «Право»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Виничок Діану Євгеніївну
Гнатенко Олександру Олександрівну
Головащенко Михайла Тарасовича
Горпинченко Ангеліну Едуардівну
Данилків Михайла Івановича
Дяченко Марію Сергіївну
Жабко Олександру Юріївну
Зоряну Вероніку Юріївну
Литвиненко Марію Олександрівну
Мазур Анастасію Ігорівну
Омельчук Марію Олександрівну
Оригценко Крістіну Іванівну
Тарасюнь Єлизавету Максимівну
Ткачевську Вероніку Богданівну
Харитонов'у Євгенію Романівну

СЛУХАЛИ:
2. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії
Пальчевської Т.Г. про документи абітурієнтів, які подані на денну
форму навчання , освітній рівень «Кваліфікований робітник» станом на
28.07.2020 року.
УХВАЛИЛИ:
2. На підставі розділу IV Правил прийому до Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка для структурного підрозділу
з підготовки робітничих кадрів у 2020 році допустити до професійного
відбору таких вступників:
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
За освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Робітнича професія 5122, 5123 «Кухар. Офіціант»
(на основі базової загальної середньої освіти)
Кобченко Максима Петровича
Кононір Ксенію Євгеніївну
Курамшина Артема Олексійовича
Лимборського Артема Івановича
Мазур Андрія Андрійовича
Пасько Вадима Євгенійовича
Степанюк Даниїла Андрійовича

СЛУХАЛИ:
3.Інформацію
відповідального
секретаря
приймальної
комісії
Пальчевської Т.Г. про лист МОН №3/2251-20 від 28.07.2020 р. щодо
перевірки інформації в ЄДЕБО.
УХВАЛИЛИ:
3. Взяти до відома та врахувати в роботі інформацію щодо перевірки
інформації в ЄДЕБО
СЛУХАЛИ:
4.Інформацію
відповідального
секретаря
приймальної
комісії
Пальчевської Т.Г. про лист МОН № 1/9-403 від 28.07.2020р. щодо
проведення вступної компанії 2020року.
УХВАЛИЛИ:
4. Згідно листа МОН продовжити вступ на здобуття освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової
загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб.
СЛУХАЛИ:
5. Корабліну М.І. - уповноважену особу приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженера-програміста ЄДЕБО, яка
донесла інформацію про конкурсну ситуацію по коригованим спискам
вступників рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних

та/або юридичних осіб на спеціальність 075 «Маркетинг» за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр.
Пальчевську Т.Г. - відповідального секретаря приймальної комісії яка
донесла інформацію про коригування списку рекомендованих до зарахування
згідно пункту 2 розділу XII та пункту 1 розділу XIV Правил прийому та
укладення договору про надання освітніх послуг між Київським професійнопедагогічним коледжем імені Антона Макаренка та вступником (за участю
батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників) до
Київського професійно педагогічного коледжу імені Антона Макаренка у
2020 році.
УХВАЛИЛИ:
5. На підставі пункту 2 розділу XII та пункту 1 розділу XIV Правил
прийому до Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка та укладення договору про надання освітніх послуг між
Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та
вступником (за участю батьків або законних представників - для
неповнолітніх вступників) рекомендувати до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальності 075
«Маркетинг» за кошти фізичних та/або юридичних осіб наступних
вступників:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
За освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр
Спеціальність 075 «Маркетинг»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1.Попова Сергія Сергійовича
2.Ракітіну Юлію Андріївну
З .Кондагурову Ксенію Дмитрівну

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

