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Про затвердяtення склаrI},
приймальноТ KoMiciT
на 2021 piK

У зв'язку . ,,"oO";oHicTKl забезпечення дiя_ilьностi прийма-пьноj' KoMiciT.
пiД чаС вступноТ копцпанij' 2021 рОк}'l tlрганiзашii' прийопrу локt,пlенl iB.
оформлення особових справ вс,I,\пL{Llкiв i прсlвеJенl]я когrсультацiй з пиl,ttilь
вибору професiТ, вiдповiдно до Типови.х правил прийому до заклаt,t(iв
професiйноТ (професiйно-технiчноТ) освiти Украit-tи, затверд}кених наказоN4
N4iHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 14.05.20IЗ Л9 499 (iз змiнапли.
внесеними згiдно з Наказами MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 09.04.2014
NЬ З44, вiд 07.02.20l9 ЛЪ 152, вiд 12.12.2al9 ЛЪ 1550); Наказу N4iHicTepc,r,Ba
освiти i науки УкраТни вiд 30" l0.2020 JY9 lз42 uПро затвердження Yп,tclB
прийомУ на навчання дО закладiв (lаховОТ перелвишоТ освirи в 202l porii>>.
ilравиЛ прийомУ ло lержавногО Lrрофесiйно-технiLlногО навLiаjIьtlого заклад\,
<N,{iжрегiональний центр ювелiрного мистецтва t{. Кисва> та ГIолсlження про
приймальну кошriсi о IJeHTpy.

НАКАЗУ}о:

1. Затвердити склад Прийп,rальноi Koп,ticiT для органiзацii прийомч
вступниКiв за piBHеM пiдгоТовкИ <<Фаховиti мо-подшилi бакалавр) у ск;lliдi:

Голова Приймальноj'комiсiТ - Авраменко О.О., директор;
заступниК головИ ПриймальноТ KoMiciT N4аленко о.в., заступн}.Jк
директора з навчально-виробничоТ роботи;
вiдповiдальний секретар ПриймальноТ KoMiciT Самойленко C.N4..
методист,
заступник вiдповiдального секретаря Приймальноi koMiciT - Ломtlас с. я..
секретар HaBLIaJlbHoT частиrли ;

члени ПриймальноТ ком iciT:

Олешко I.0. - майстер в/н,
Радзимiнський Е.А. - майстер в/гt,
Антошук О.О. майстер в/н,
Белiк A.N4. - викладач,
Романчук О,В. - викладач,



IJeHTp1,,
5. Контроль за виконанням наказу залишIаю за собою.

Щиректор с/ олъга ABPAN4EHKO

Коршунова А. * представник у,Iнiвського самоврядування,
2. Затвердити склад Г[риймальноТ KoMiciT для органiзацiТ прийоп,lv

вступникiв за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM <квалiфiкований робiтник>> v
складi:

Голова Приr_мальноТ KoMiciT - Аврамегiко О.О., директор,
члени ПриймальноТ KoMiciT:

Сресько E.fi, - заст. дирек,I,ора з наtsLIаJIьно-виховноi роботи,
Яковлсва Г,С]. - старший майстер,
Хоменко В.Д. - практичний lIсихt,lлсlг,"

Грей Н"В. - соцiальний педагог.
Атрошенко О.А. * плайстер в/н,
ТIIатилюк Л.А. - майстер в/н,

Дiдух К).Я. - майстер в/н.

Борщ О.В. - майстер в/н,
Тошева Н.В. MaricTep BlH.

Бандилко T.I. - п,tайстер вiн.
З. Роботу прийма_пьноi Kol,ticii розпочати за освiтньо-квалiсРiкацiйнипл

piBHeM кквалiфiкований робiтнttк>> з 0l квiтня 2021 року по 31 серпня 202l

року, за piBHeM пiдготовки <<Фахсlвl.tй молодttlиl:l бакалавр) з 0l липня 202l

року по l5 вересня 202l (1,разr Irрийlня-r,i рiшеt-tлiя N4iHicTepcTI]oM ocBiTlt i

науки УкраТни про продовження вст\,tlгtсlТ коь,lпанiТ, роботу прийп,tа.ltьноТ

KoMiciT може бути продовжено.).
4. Приймальнiй KoMiciT в своТй дiяльностi керуватися Тилс,lвип,tи

правилами прийому до закладiв професiйноТ (професiйгrо-технiчноТ) освiти
УкраТни, затверджених наказоN,l N4iHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
l4.05.2013 ЛЪ 499 (iз змiнами, внесеними згiдно :з Наказами N4iнiстерс,гва
освiти iнауки вiд 09.04.2014 ЛЪ З44. вiд 07.02.2019 ЛЬ l52" вiд 12,12.20l9
NЬ 1550); Наказом N4iHicTepcTBa освiти i начки УкраТни вiд З0.10.2020 ЛЪ 134]
<Про затвердження Умов прийому- на навLIан}"{я до закладiв (larxoBcli'

передвищоТ освiти в 202lr роцi>, ПравtLпами прийrому до flер;ttавгtс-lгtl
професiйно-технiчного навчальноI,о .]aIiJIajly <N4iжрегiональний шсttтlэ

ювелiрного мистеJтва м. Киева>> ,га По:lо/кенняN,I rrpo гrриймальн), KoпliciKl


