ПРОТОКОЛ № 13
Від 30.07.2018 р.

м. Заводське
Лохвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання приймальної комісії
Лохвицького механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної 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:
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-21б, член
профспілкового комітету студентів;
Перчина Богдан Олександрович – студент групи М-23б, член
студентської ради коледжу.

Порядок денний
1. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступників на базі повної загальної середньої освіти (11 класів).
2. Про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступників на базі ПТУ.
1.
Слухали: Онищенко І. В., відповідального секретаря приймальної
комісії, яка довела до відома списки вступників на основі повної загальної
середньої освіти (11 класів), які були зареєстровані 30.07.18 р. Запропонувала
допустити до участі у конкурсному відборі.
№

1

ПІБ
181 Харчові технології за освітньою програмою Зберігання і
переробка зерна
Устименко Дарина Олександрівна
Голосували: одноголосно.

Вирішили: допустити до участі у конкурсному відборі. Оприлюднити
списки рекомендованих на офіційному сайті коледжу та на стендах
приймальної комісії.
2.
Слухали: Онищенко І. В., відповідального секретаря приймальної
комісії, яка довела до відома списки вступників на основі ПТУ, які були
зареєстровані до 30.08.18 р. Запропонувала допустити до участі у
конкурсному відборі.
№
ПІБ
133 Галузеве машинобудування за освітньою програмою
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва
1
Ястреба Денис Андрійович
2
Яковлєв Олександр Олександрович
3
Попов Сергій Олександрович
4
Гордієнко Олег Сергійович
5
Татарко Владислав Олександрович
181 Харчові технології за освітньою програмою Бродильне
виробництво і виноробство
6
Онищенко Олександр Олександрович
7
Коновалов Андрій Юрійович
8
Плотмір Владилен Олегович
9
Сердечний Артем Сергійович

181 Харчові технології за освітньою програмою Виробництво
хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових
концентратів
10 Онищенко Олександр Олександрович
11 Коновалов Андрій Юрійович
12 Плотмір Владилен Олегович
13 Сердечний Артем Сергійович
Вирішили: допустити до участі у конкурсному відборі. Оприлюднити
списки рекомендованих на офіційному сайті коледжу та на стендах
приймальної комісії
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,
інженер-програміст з обслуговування
бази даних ЄДЕБО

С. А. Остапець

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

Л. Г. Жара

Завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу

Л. О. Мусієнко

Методист вищої категорії,
викладач коледжу

Л. В. Кузьменко

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

Т. М. Жук

Завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу

О. М. Московець

Студентка групи Т-21б,
член профспілкового комітету
студентів

Є. С. Кліщунова

Студент групи М-23б,
член студентської ради коледжу

Б. О. Перчина

