МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
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№9

н

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;

Бєлоусько А.М. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії,
завідувач відділення освітнього ступеня «Бакалавр»;
Корабліна М.І. - уповноважена особа приймальної комісії з питань
прийняття та розгляду електронних заяв, інженерпрограміст ЄДЕБО.
Членів комісії:
Білик М.А - студентка групи 67Ю
Порядок денний:
1. Про коригування списку рекомендованих до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальність 075
«Маркетинг» на основі базової загальної, середньої освіти) на бюджетну
форму навчання.
2. Про коригування списку рекомендованих до зарахування за освітньопрофесійним ступенем фаховий молодший бакалавр спеціальність 071
•«Облік та оподаткування» на основі базової загальної середньої освіти на
бюджетну форму навчання.

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 державного
(регіонального) замовлення 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 1 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 1 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» наступних вступників:
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
За освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 075 «М аркетинг»
(на основі базової загальної середньої освіти)
I .Чернецьку Анастасію Дмитрівну
2.Чистову Анастасію Андріївну
3.Бичек Тімура Олексійович
4.Кучик Владиславу Володимирівну
5.Данилюка Олександра Ігоровича
6.Балуту Анастасію Русланівну
7.Андругцак Катерину Олександрівну
8.Горбаченко Аліну Миколаївну
9.Шафінську Вероніку Миколаївну
10.Ганжу Владислава Олеговича
II .Максименко Віру Степанівну
12.Шваєнко Юрія Руслановича
13 .Мельничук Світлану Юріївну
14.Матяж Максима Павловича
15 .Глухенького Олександра Олександровича
16. Сіроштан Євгенію Олександрівну
17. Сухініну Дарію Юріївну

18. Гончаренко Назара Владиславовича
19. Подчасова Давіда Миколайовича
20. Бондар Захара Сергійовича
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 державного
(регіонального) замовлення на спеціальність 071 «Облік та оподаткування»
за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.
Пальчевську Т.Г. - відповідального секретаря приймальної комісії яка
донесла інформацію про коригування списку рекомендованих до зарахування
згідно пункту 1 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 1 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 071
«Облік та оподаткування» наступних вступників:

Спеціальність 071 «О блік та оподаткування»
(на основі базової загальної середньої освіти)
1.Полоз Поліну Денисівну
2.Іщенко Олександру Сергіївну
3.Герасимчук Владиславу Русланівну
4.Снісар Костянтина Валентиновича
б.Бабченко Галину Василівну
6.Шестакову Анастасію Андріївну
7.Шістку Марію Володимирівну

Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

