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Про затвердження скJIаду
приймальноi KoMicii
на 2022 ptK

У зв'язкУ . 
""оО"iДнiстЮ 

забезпеЧеннЯ дiялъностi прийма_гrъноi KoMicii,
пiД чаС вступноi компанii 2022 РокУ, органiзацii прийому документiв,
оформлення особових сцрав встуrтникiв i проведеннrI консультацiй з питань
вибору професii, вiдповiдно до Типових правил прийому до закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти Украiъи, затверджених нак€}зом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 14.05.2013 J\lb 4gg (iз змiнами,
внесеними згiдно з Наказами MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 09.04.2014
Ns 344, вiд 07.02.20|9 Jф 152, вiд 12.\2.2019 J\b 1550); Наказу MiHicTepcTBa
освiтИ i науки Украiни вiд 29.10.2021 j\tb 1159 <Про затвердження Умов
прийомУ на навчання дО закладiВ фаховоТ передвиЩоТ освiти в 2О22 роцi),
Правил прийому до Щержавного професiйно-технiчного навчztJIьного закJIаду
<мiжрегiоналъний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>> та ПоложеннrI про
приймальну KoMici;o Щентру,

I-IАКАЗУЮ:

1. ЗаТВеРДИТи скJIад .ПриймальноТ KoMiciT для органiзацiТ прийому
вступниКiв за piBHeM пiдготовки <<Фаховий молодший бакалавр>) у складi:

Голова Приймальноi KoMicii - Авраменко О.О., директор;
заступник голови Приймалъноi KoMicii - ересько Е.,.Щ. - заст. директора
з навчulJIьно-виховноТ роботи;
вiдповiдалъний секретар ПриймалъноТ KoMicii Самойленко с.м.,
методист;
ЗаСТ}rпнИк вiдповiдЕtльЕогО секретаРя ПрийМальноi KoMicii - Ломпас С. Я.,
секретар навч€LпьноТ частини;
члени Приймальноi KoMicii:
Олешко I.0. - майстер в/н,
Котвiцький В.Г. - майстер в/н,
Антощук О.О. - майстер в/н,
Белiк А.М. - викJIадач, 

:

Романчук О.В. - викладач,



Голова ПриЙмальноi KoMicii - Авраменко О.О., директор;
члени Приймальноi KoMicii:
Маленко о.в., заступник директора з навч€IJIьно-виробничоi роботи,
Яковлева Г.С. - старший майстер,

ОЛЬГа АВРАМЕНКО

Хоменко В.Д. - практичний психолог,
Грей Н.В. - соцiалъний педагог,
IТТевченко о.С. - майстер в/н,

Щубровiна Ж.I. - майстер BlH,
Свердлов I.Г. - майстер в/н,
Несенецъ О.Я. - майстер в/н,
Радзимiнський Е.А. - майстер в/н,

,Бандилко T.I. - майстер в/н.
з. Роботу приймальноТ комiсii,розпочати за освiтньо-квалiфiкацiйним

piBHeM <<квалiфiкараний робiтнию> з 04 квiтня 2о22 року по 31 серпня 2022
РокУ, за piBHeM пiдготовки <<Фаховий молодший бакаrrавр) з 01 липня 2022
року по 25 липня 2022 року (у разi прийнятi рiшення MiHicTepcTBoM освiти i
науки УкраiЪи про продовженнrI вступноi компанiТ, роботу прийма_гrьноТ
KoMicii може бути продовжено.).

IJ, 4. Приймалънiй KoMicii в своiй дiяльностi керуватися Типовими
правилами прийому до закJIадiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти
УкраiЪи, затверджених нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
14.05.20|3 Nь 499 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказами MiHicTepcTBa
освiти i науки вiд 09.04.2014 J\ъ 344, вiд 07.02.2OI9 ль 152, вiд 12.12.20|9
}Ф 1550); Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 29.|О.2О21 м 1159
<Про затвердження Умов прийому на навчання до закладiв фаховоi
передвищоi освiти в 2022 роцi), Правилами прийому до ,.Щержавного

Бобер К. - представник учнiвсъкого самоврядування.
2. Затвердити скJIад Приймальноi KoMicii для органiзацiТ прийому

вступниКiв за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM <<квалiфiкований робiтнио ускладi:

професiйно-технiчдого навчzlлъного закладу <<мiжрегiональний центр
ювелiрно.о ,""rйтва м. Киева> та Положенням про приймальну комiсiю

Щиректор
с/


