ПРОТОКОЛ №13
засідання приймальної комісії Калинівського технологічного технікуму
06.08.2018р.
Голова: Г.М. Федонюк
Секретар: О.С. Пилипчук
Присутні: Голова: Г.М. Федонюк
Секретар: О.С. Пилипчук
Присутні: Горіна О., Калінчук Б.І., Козловська А.В., Кулібаба О.С., ГІечевиста
0.В., Рабцун Т.В., Тесецька Л .М ., Чукай О.Л.
Порядок денний:
1. Ознайомлення з листом - відповіддю департаменту освіти Вінницької
обласної державної адміністрації №1856 від 03.08.2018 р.
Федонюк Г.М
2. Ознайомлення з листом КТТ до МОН №02-240/1.1-12 від 06.08.2018
Федонюк Г.М.
1.СЛУХАЛИ:
Голову Приймальної комісії Федонюка Г.М., який ознайомив присутніх ?
листом - відповіддю департаменту освіти Вінницької обласної державної
адміністрації №1856 від 03.08.2018р.
ВИСТУПИЛИ:
Секретар приймальної комісії Пилипчук О.С., яка повідомила, що надійшла
відповідь з департаменту освіти Вінницької обласної державної адміністрації ^
лист Калинівського технологічного технікуму від 01.08.2018р. № 02-239/1.1-12,
де надається дозвіл на внесення коректив в межах обсягу регіонального
замовлення.
УХВАЛИЛИ:
Членам приймальної комісії узяти до уваги зміст листа департаменту
освіти Вінницької обласної державної адміністрації для використання у
практичні роботі.
2.СЛУХАЛИ:
Голову Приймальної комісії Федонюка Г.М., який ознайомив присутніх з
листом КТТ до МОН №02-240/1.1-12 від 06.08.2018р.

ВИСТУПИЛИ:
Секретар приймальної комісії
Пилипчук О.С., яка зазначила, що
відповідно до листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації №1856
від 03.08.2018 р. потрібно направити лист МОН України для відкриття доступу
до конкурсних пропозицій у зв’язку зі змінами в пропозиціях в межах
регіонального замовлення.

Результати голосування:
«За»: - одноголосно
«Проти»: - 0
«Утримався»: - 0
УХВАЛИЛИ:
Направити лист МОН України для відкриття доступу до конкурсних
пропозицій у зв’язку зі змінами в пропозиціях в межах регіонального
замовлення.

.У/У

Голова приймальної комісії

Г.М. Федонюк

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.С. Пилипчук

ПРОТОКОЛ 14
засідання приймальної комісії Калинівського технологічного технікуму
0 8 .08 .2018 р.

Голова: Г.М. Федонюк
Секретар: О.С. Пилипчук
Присутні: Горіна О.Далінчук Б.І., Козловська А.В.Дулібаба О.С., Печевиста
О.В., Рабцун Т.В., Тесецька Л.М. , Чукай О.Л.
Порядок денний:
1.
Про рекомендації щодо зарахування абітурієнтів денної фор'-'
навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
Федонюк Г.М.
2. Ознайомлення з листом- зверненням до в.о. директора Департамен
освіту і науки Вінницької облдержадміністраціїБуняка В.В.
Федонюк Г.М.
3. Про рекомендації щодо зарахування абітурієнтів денної форми
навчання на базі повної загальної середньої освіти.
Пилипчук О.С
1.СЛУХАЛИ:
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Пили:
О.С. про рекомендації щодо зарахування абітурієнтів денної форми навч.
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітник.:
спеціальності 182«Швейне виробництво» та 022«Перукарське мистецтв
декоративна косметика».

Результати голосування:
«За»: одноголосно
«Проти»: - 0
«Утримався»: - 0
-

УХВАЛИЛИ:
1.
Зарахувати вступників на основі освітньо-кваліфікаційного
кваліфікованого робітника на денну державну форму навчання
спеціальність:

182 «Швейне виробництво»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Прізвище, ім’я, по батькові
Шевченко Віолета Костянтинівна
Щерба Валерія Михайлівна
Реверчук Наталія Миколаївна
Боярчук Олена Миколаївна
Ільчук Софія Олександрівна
Зінич Ірина Анатоліївна
Дембіцька Анастасія Русланівна

022 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Прізвище, ім’я, по батькові
Хора Олена Вікторівна
Завадська Анастасія Віталіївна
Крігіак Анна Сергіївна
Смірнова Яна Володимирівна

2.СЛУХАЛИ:
Голову Приймальної комісії Федонюка Г.М., який ознайомив присутні''
листом- зверненням до в.о. директора Департаменту освіту і науки Вінниць
облдержадміністрації Буняка В.В.
ВИСТУПИЛИ:
Секретар приймальної комісіїПилипчук О.С., яка зазначила, що у зв'я:
з конкурсною ситуацією, що склалася в КТТ, дирекція Калинівськ
технологічного технікуму просить в.о. директора Департаменту освіту і на;
Вінницької облдержадміністрації Буняка В.В. внести корективи в межах обс
регіонального замовлення.

Результати голосування:
«За»: - одноголосно
«Проти»: - 0
« Утримався»: - 0
УХВАЛИЛИ:
Направити лист - звернення в.о. директора Департаменту освіту і
Вінницької облдержадміністрації Буняку В.В. щодо внесення корект.
межах обсягу регіонального замовлення.

З.СЛУХАЛИ:
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісіїПилипчук
0.С.про рекомендації щодо зарахування абітурієнтів денної форми навчання на
базі повної загальної середньої освіти на спеціальності 071 «Облік і
оподаткування (Бухгалтерський облік)», 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування (Фінанси і кредит)», 022 Дизайн «Перукарське мистецтво та
декоративна косметика», 022 «Дизайн ( Дизайн одягу)», 182 «Технології легкої
промисловості (Швейне виробництво)», 133 «Галузеве машинобудування
(Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої
промисловості)», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(Обслуговування та ремонт електропобутової техніки)»

Результати голосування:
«За»: - одноголосно
«Проти»: - 0
«Утримався»: - 0
УХВАЛИЛИ:
1. Зарахувати вступників на денну форму навчання на базі повної загальь:
середньої освіти на державну форму навчання на спеціальність:

182«І1Івейне виробництво»
№
п/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
Волинець Катерина Олегівна

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(Обслуговування та ремонт електропобутової техніки)»
№
п/п
1.

№

Прізвище, ім’я, по батькові
Каськевич Олег Іванович

022 «Дизайн (Дизайн одягу)»
І____________Прізвище, ім’я, по батькові

п/п
1.

Більченко Олеся Олександрівна

2. Зарахувати вступників на денну форму навчання на базі повної загальної
середньої освіти на контрактну форму навчання на спеціальності:

071 «Бухгалтерський облік»

"ль. І
1•

Прізвище, ім’я, по батькові
Шевченко Тетяна Сергіївна

,

072 «Фінанси банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)»
№
Прізвище, ім’я, по батькові
п/п
1.
Осаволюк Юлія Ігорівна

133 «Галузеве машинобудування (Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості)»
№
Прізвище, ім’я, по батькові
п/п
1.
Миколюк Роман Володимирович

141 «Електроенергетика, електротехніка та
(Обслуговування та ремонт електропобутової техніки)»
№
Прізвище, ім’я, по батькові
п/п
1.
Волошин Сергій Володимирович

електромеханік

022 Перукарське мистецтво та декоративна косметика
№
п/п
1.

Прізвище, ім’я, по батькові
Луцишина Каріна Володимирівна

Голова приймальної комісії

Г.М. Федонюк

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.С.Пилипчук

