П РОТОКОЛ № 8
від 11.07.2018 р.

м. Заводське
Лохвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання приймальної комісії
Л охвнцького мсханіко-технологічного коледжу
П олтавської держ авної аграрної академії

Присутні:
Корнієнко Віктор Миколайович - голова комісії, директор коледжу;
Мірошник Вікторія Олександрівна - заступник голови,
заступник
директора з навчальної роботи;
Онищенко Ірина Віталіївна - відповідальний секретар, завідувач
навчально-методичної лабораторії, відповідальна за
профорієнтаційну
роботу;
Остапець Світлана Анатоліївна - уповноважена особа з питань
прийняття
та
розгляду
електронних
заяв,
інженер-програміст
з
обслуговування бази даних ЄДЕБО;
Жара Людмила Григорівна - заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи приймальної комісії на сайті
навчального закладу, інженер-електронік;
Члени комісії:
Мусіснко Ліана Олександрівна - завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу;
Кузьменко Людмила Віталіївна - методист вищої категорії, викладач
коледжу;
Жук Тетяна Миколаївна - голова циклової комісії природничоматематичних та хіміічних дисциплін, викладач-методист коледжу;
Московець Олена Миколаївна - завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу;
Кліщунова Євгенія Сергіївна - студентка групи Т-216, член
профспілкового комітету студентів:
Перчина Богдан Олександрович - студент групи М-236, член
студентської ради коледжу.

Порядок денний
1. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).
2. Про державне замовлення.
І. Слухали: Корніснка В. М., голову приймальної комісії, про
обсяги державного замовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молод шого спеціаліста.
Код
Назва спеціальності
Обсяг
державного
спеціальності
замовлення
Денна
Заочна
133
Галузеве машинобудування
28
8
На основі ЬЗСО
24
0
2
На основі ПЗСО
0
8
На
основі
ОКР
кваліф. 2
робітник
181
Харчові технології
49
8
На основі БЗСО
45
0
4
На основі ПЗСО
0
На
основі
ОКР
кваліф. 0
8
робітник
Всього
16
77
69
На основі БЗСО
0
На основі ПЗСО
6
0
На
основі
ОКР
кваліф. 2
16
робітник
Вирішили: прийняти до відома, оприлюднити на офіційному сайті
коледжу та на дошках оголошення приймальної комісії.
2. Слухали: Онищенко І. В., відповідального секретаря
приймальної комісії, яка довела до відома списки вступників на
основі базової загальної середньої освіти (9 класів), які були
зареєстровані з 10.07.18 до 11.08.18 р.. Запропонувала допустити до
________ здачі вступних іспитів._________
№

ПІЬ
133 Галузеве маш инобудування за освітньою програмою
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

Білоус Ігор Апатолійович
Безпалько Руслан Олегович
Бурда Артем Юрійович
Кузьменко Артем Русланович
Максименко Богдан Олександрович

181 Х а р ч о в і т е х н о л о г ії за о св іт н ь о ю п р о гр а м о ю В и р обн и ц т в о
хліба, к о н ди т ер сь к и х , м ак ар он н и х виробів і харч ови х
к он цен тратів

6
7

Сухомлин Інна Петрівна
Лактіонова Людмила Олексіївна
181 Х ар чов і т е х н о л о г ії за о с в іт н ь о ю п р огр ам о ю Б родильн е
в и р о б н и ц т в о і в и н ор обств о

8

Ільїн Катерина Миколаївна
Г ояо сува яи: одн оголосно
Вирішили: допустити до участі у конкурсному відборі
Голова приймальної комісії

В. М. Корнієнко

Заступник голови
комісії

В. О. Мірошник

Відповідальний секретар
при й мал ь но ї ко м ісії
Уповноважена особа з питань
прийняття та розгляду електронних заяв,
інженер-програміст з обслуговування
бази даних ЄДЕБО

І. В. Онишенко

'/і---

С. А. Остапець

Заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи
приймальної комісії на сайті
навчального закладу,
і нженер-електрон і к

Л. Г. Ж ара

Завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу

Л.

М етодист вищої категорії,
викладач коледжу

Л. В. Кузьменко

Голова циклової комісії
природничо-математичних та
хімічних дисциплін,
викладач-методист коледжу
Завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу

'/^

О. М

у сієн ко

Т. М. Жук

О. М. Московець

Студентка групи Т-216,
член профспілкового комітет}'
студентів

/.
Є. С. Кліщунова

Студент групи М -236,

член студентської ради коледж}'

■

Б. О. Перчина

ПРО ТО КО Л № 9
від 14.07.2018 р.

м. Заводське
Лохвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання прийм альної комісії
Л охвицького механіко-технологічного коледжу
П олтавської держ авної аграрної академії

Присутні:
Корнієнко Віктор Миколайович - голова комісії, директор коледжу;
Мірошник Вікторія Олександрівна - заступник голови,
заступник
директора з навчальної роботи;
Онищенко Ірина Віталіївна
відповідальний секретар, завідувач
навчально-методичної лабораторії, відповідальна за
профорієнтаційну
роботу;
Останець Світлана Анатоліївна - уповноважена особа з питань
прийняття
та
розгляду
електронних
заяв,
інжснер-програміст
з
обслуговування бази даних ЄДЕБО;
Жара Людмила Григорівна - заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи приймальної комісії на сайті
навчального закладу, інженер-електронік;
Члени комісії:
Мусієнко Ліана Олександрівна - завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу;
Кузьменко Людмила Віталіївна
методист вищої категорії, викладач
коледжу;
Жук Тетяна Миколаївна - голова циклової комісії природничоматематичних та хіміічних дисциплін, викладач-методист коледжу;
Московець Олена Миколаївна - завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу;
Кліщунова Євгенія Сергіївна - студентка групи Т-216, член
профспілкового комітету студентів;
Перчина Богдан Олександрович - студент групи М-236, член
студентської ради коледжу.

Порядок денний
1. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 класів).
2. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
в с т у п н и к і в на основі ПТУ
г

У. Слухали: Онищенко І. В., відповідального секретаря
приймальної комісії, яка довела до відома списки вступників на
основі базової загальної середньої освіти (9 класів), які були
зареєстровані з 12.07.18 до 14.08.18 р.. Запропонувала допустити до
здачі вступних іспитів.
№

ПІБ
133 Галузеве маш инобудування за освітньою програмою
Експлуатація іа ремонт обладнання харчового виробництва

1

Мироненко Михайло Юрійович
181 Харчові технології за освітньою програмою Виробництво
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів

Лт

3
4
5
6
7

Литвиненко Тетяна Михайлівна
Тарабан Дарина Василівна
Мусіян Світлана Олександрівна
Плетньов Владислав Олександрович
Касьяненко Ольга Володимирівна
Легкобит Вікторія Дмитрівна
181 Харчові технології за освітньою програмою Зберігання і
переробка зерна

8

Касьяненко Ольга Володимирівна
Голосували: одноголосно
Вирішили: допустити до участі у конкурсному відборі
2. Слухали: Онищенко І. В., відповідального секретаря приймальної
комісії, яка довела до відома списки вступників на основі ПТУ, які
були зареєстровані з 12.07.18 до 14.08.18 р.. Запропонувала
допустити до здачі вступних іспитів.

№

1
2

ПІБ
133 Галузеве маш инобудування за освітньою програмою
Експлуатація га ремонт обладнання харчового виробництва

Сахно Євгеній Олександрович
Мироненко Михайло Юрійович

181 Х ар чов і т е х н о л о г ії за о с в іт н ь о ю п р огр а м ою Б родильн е
в и р о б н и ц т в о і винор обств о

3

Васильченко Аліна Володимирівна
Голова приймальної комісії

В. М. Корнієнко

Заступник голови приймальної
комісії

В. О. Мірошник

Відповідальний секретар
приймальної комісії

І. В. Онищенко

Уповноважена особа з питань
прийняття та розгляду електронних заяв,
інжснср-програміст з обслуговування
бази даних ЄДЕБО

С. А. Останець

Заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи
приймальної комісії на сайті
навчального закладу,
і нженер-електронік

Л. Г. Жара

Завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу
Методист вищої категорії,
викладач коледжу

с

Л . О. Мусієнко

Л. В. Кузьменко

Голова циклової комісії
природничо-математичних та
хімічних дисциплін,
викладач-методист коледжу
Завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу

О. М. Московець

Студентка групи Т-216,
член профспілкового комітету
студентів

Є. С. Кліщу нова

Студент групи М-236,
член студентської ради коледжу

Б*0 Перчина

