ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ПРОТОКОЛ
30 серпня 2021 р.

м. Рубіжне

№ 15

Засідання
приймальної комісії
Голова – Дмитро Себко
Секретар – Олена Норкіна
Присутні: заступник голови приймальної комісії Людмила Лугова, члени приймальної
комісії Альона Бахмет, Світлана Гамалій, Валентина Верьовка.
Порядок денний:
1. Про результати конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання за
регіональним замовленням для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник».
2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання до Коледжу за
регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник».
1. СЛУХАЛИ:
Норкіну О. – відповідального секретаря приймальної комісії. Вона повідомила, що
період подачі у приймальну комісію заяв та документів від осіб, які виявили бажання
вступити на навчання до Коледжу для здобуття ОКР кваліфікованого робітника, тривав
з 1 червня по 28 серпня 2021 року було подано. Відповідно до Правил прийому на
навчання до Коледжу для осіб, які вступають на основі базової середньої освіти (далі –
БСО) на навчання для здобуття ОКР «кваліфікований робітник», конкурсний відбір
серед них проводиться за результатами середнього балу свідоцтва про БСО.
Станом на 28 серпня 2021 року у приймальну комісію документи для вступу на
навчання за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення подали 25 осіб, що відповідає встановленому обсягу регіонального
замовлення.
ВИСТУПИЛИ:
Верьовка В. – член приймальної комісії, адміністратор ЄДЕБО, яка повідомила,
що всі особи, які виявили бажання навчатись у Коледжі для отримання робітничих
професій за ОКР «кваліфікований робітник», подали необхідні документи, визначені
розділом ІІІ Правил прийому до Коледжу. Це дозволяє внести відомості про них до
ЄДЕБО та сформувати рейтинговий список вступників з урахуванням середніх балів
документів про БСО для надання рекомендацій до зарахування.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо результатів подачі документів від осіб, які вступають на
навчання до Коледжу за регіональним замовленням для здобуття робітничих професій
за ОКР «кваліфікований робітник», взяти до відома.
2. СЛУХАЛИ:
Норкіну О. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка повідомила, що
відповідно до пункту 5.3 розділу V Правил прийому на навчання до Коледжу для
здобуття ОКР «кваліфікований робітник» на 2021 рік приймальна комісія має
оголосити список осіб, ще рекомендовані до зарахування на навчання для отримання
робітничої професії.
ВИСТУПИЛИ:
Верьовка В. – адміністратор ЄДЕБО, член приймальної комісії, яка ознайомила
присутніх з рейтинговим списком осіб, які подали документи для вступу на навчання
за професією 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
Лугову Л. – заступника голови приймальної комісії, яка запропонувала включити
25 вступників до списку осіб, які можуть бути рекомендовані до зарахування на
навчання до Коледжу за ОКР «кваліфікований робітник».
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати зарахувати на денну форму навчання за регіональним
замовленням для отримання професії 4113 Оператор з оброки інформації та
програмного забезпечення за ОКР кваліфікованого робітника на основі БСО таких
вступників:
№
Середній бал свідоцтва
Прізвище, ім‘я по батькові вступника
п/п
про БСО
1)
Панькова Юлія Дмитрівна
4,4
2)
Передерій Нікіта Олександрович
6,4
3)
Малишев Даніл Денисович
4,2
4)
Артемчук Єгор Артемович
7,1
5)
Безотосний Сергій Олександрович
10,4
6)
Євдокієнко Дар’я Олександрівна
10,7
7)
Воронцова Марія Олександрівна
6,4
8)
Воронцова Олександра Олександрівна
7,2
9)
Довженко Кирило Олександрович
4,5
10)
Гольба Ростислав Миколайович
7,2
11)
Ільченко Олександр Петрович
5.4
12)
Щербаков Микита Михайлович
5,8
13)
Мансурова Наталія Олександрівна
4,2
14)
Наталевич Микита Ігорович
6,1
15)
Сологуб Роман Васильович
5,5
16)
Городнича Альона Сергіївна
6,6
17)
Савченко Ганна Леонідівна
6,3

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Стороженко Артем Артурович
Седих Данило Олександрович
Бабенко Олена Олександрівна
Чопов Артем сергійович
Васютін Даніїл Євгенович
Матвійчук Віктор Сергійович
Місяйло Микита Васильович
Хєлая Наталія Сергіївна

4,5
7,6
7,2
6,8
4,5
4,6
5,6
6,0

2. Оприлюднити список осіб, рекомендованих до зарахування на денну форму
навчання за регіональним замовленням за ОКР «кваліфікований робітник» на основі
БСО, на офіційному вебсайті Коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії.
До 31.08.2021
Норкіна О., Максименко В.

Голова

Дмитро СЕБКО

Секретар

Олена НОРКІНА

