ПРО ТО КО Л № 15
від 09.08.2018 р.

м. Заводське
Лохвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання прийм альної ком ісії
Л охвицького М С Х Я Н ІК О -Т Є Х Н О Л О ІЇЧ Н О Г О коледжу
П олтавської держ авної аграрної академ ії

Присутні:
Корнієнко Віктор Миколайович - голова комісії, директор коледжу ;
Мірошник Вікторія Олександрівна - заступник голови,
заступник
директора з навчальної роботи;
Онишенко Ірина Віталіївна - відповідальний секретар, завідувач
навчально-методичної лабораторії, відповідальна за
профорієнтаційну
роботу;
Останець 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:
Мусіенко 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;
І Іерчина Богдан Олександрович - студент групи М-236, член
студентської ради коледжу.

Порядок денний
1. Про затвердження змін до обсягу державного замовлення .
2. Про вступників на заочну форму навчання, зареєстрованих до
09.08.18р.
/. Слухали.: Корнієнка В. М. про зміни до обсягу державного
замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2018 року №795 «Про
затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з
вищою освітою для вищих навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України» за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеці&ііста в 2018 році.
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Вирішиш: інформацію прийняти до відома. Оприлюднити на стендах
приймальної комісії та на офіційному сайті навчального закладу.
2.
Слухали: Онишенко І. В., відповідального секретаря приймальної
комісії, яка довела до відома списки вступників на заочну форму навчання,
які були зареєстровані до 09.08.18 p.a.
№

Гі

ПІБ
181 Х арчові техн ології за освітньою
виробництво і виноробство

Шляпіна Юлія Юріївна
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Лобур Наталія Петрівна
Бутко Сніжана Русланівна
Луценко Ольга Володимирівна
Петрюк Леся Василівна
Мельниченко Євгенія Анатоліївна
181 Х ар ч ов і т ех н о л о гії за о св ітн ь ою п р огр ам ою З бер іган н я і
п ер ер обк а зерна
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Шля пі на Юлія Юріївна
Лобур Наталія Петрівна
Бутко Сніжана Русланівна
Луценко Ольга Володимирівна
Петрюк Леся Василівна
Мельниченко Євгенія Анатоліївна
133 Г ал узев е м аш и н обудув ан н я за о св іт н ь ою п р огр ам ою
Е к сп л уатац ія га р ем он т обл адн ан н я хар ч ов ого в и р обн и ц тв а
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Грищенко Павло Григорович
Абрамян Вано Левонович
Огризько Олександр Сергійович
Сидоренко Сергій Володимирович
Шило Дмитро Сергійович
Голосували: одноголосно

Вирішили: допустити до участі у конкурсному відборі. Оприлюднити
на офіційному сайті навчального закладу та на інформаційних стендах
прийм&іьної комісії.

Голова приймальної комісії

В. М. Корнієнко

Заступник голови
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
Заступник відповідального секретаря,
відповідальна за висвітлення роботи
приймальної комісії на сайті

С. А. Остапець

79>Ф "

Л. Г. Ж ара

Завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу

Л. О. М усієнко

Методист 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. Московець

Студентка групи Т -2 16,
член профспілкового комітету
студентів

С. С. Кліщунова

Студент групи М-236,
член студентської ради коледж)'

С - с

Б. О. Перчина

