ПРО ТО КО Л № 17
від 20 .08.2018 р.

м. Заводське
Л охвицький р-н
Полтавська обл.

Засідання приймальної комісії
Л охвицького механіко-технологічного коледжу
П олтавської держ авної аграрної академії
П рисут ні:
Корнієнко Віктор Миколайович - голова комісії, директор коледжу;
М ірош ник Вікторія Олександрівна - заступник голови,

заступник

директора з навчальної роботи;
Онищ енко

Ірина

навчально-методичної

Віталіївна

-

лабораторії,

відповідальний
відповідальна

секретар,

за

завідувач

профорієнтаційну

роботу;
Остапець
прийняття

Світлана

та

Анатоліївна

розгляду

-

електронних

уповноважена
заяв,

особа

з

питань

інженер-програміст

з

обслуговування бази даних ЄДЕБО;
Ж ара Л ю дмила Григорівна відповідальна

за

висвітлення

заступник відповідального секретаря,

роботи

приймальної

комісії

на

сайті

навчального закладу, інженер-електронік;
Члени комісії:
Мусієнко Ліана Олександрівна - завідуюча технологічним відділенням,
викладач коледжу;
Кузьменко Лю дмила Віталіївна - методист вищої категорії, викладач
коледжу;
Ж ук

Тетяна

Миколаївна

-

голова

циклової

комісії

природничо-

математичних та хіміічних дисциплін, викладач-методист коледжу;
М осковець Олена Миколаївна викладач коледжу;

завідуюча механічним відділенням,

Кліщунова Євгенія Сергіївна - студентка
профспілкового комітету студентів;
Перчина Богдан Олександрович - студент
студентської ради коледжу.

групи

Т-216,

член

групи

М-236,

член

Порядок денний
1.Про затвердження змін до обсягу державного замовлення.
2.Про збільшення обсягу державного замовлення на заочну форму навчання
за спеціальністю 181 Харчові технології, розподіл державних місць на освітні
програми згідно наказу.
3. Про переведення студентів ,що були зараховані на навчання за кошти
фізичних, або юридичних осіб на місця державного замовлення згідно наказу
Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2018 року № 911 «Про
затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з
вищою освітою для

вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для

професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України»,

за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в 2018 році.

/. Слухали: Корнієнка В.М. про зміни до обсягу державного замовлення на
підготовку фахівців з вищою освітою, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 серпня 2018 року № 911 «Про затвердження
обсягу державного замовлення
освітою

для

вищих

на прийом та випуск фахівців з вищою

навчальних

закладів

та

робітничих

кадрів

для

професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти

і науки України»,

за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в 2018 році.
Код

Назва
навчального
закладу

618

Лохвицький
механікотехнологічний
коледж
Полтавської
державної
аграрної
академії

Код
спец.

Спеціаль-ність

пзсо

133

Г алузеве
машинобудування

1

0

ОКР
Квал.р

133

Галузеве
машинобудування

7

8

ПЗСО

181

Харчові
технології

4

0

ОКР
Квал.р

181

Харчові
технології

7

10

Обсяг
державного
замовлення
денна
заочна

Виріш или:

інформацію

прийняти

до

відома.

О прилюднити

на стендах

приймальної комісії та на офіційному сайті навчального закладу.
2. Слухали: Корнієнка В.М. про розподіл обсягу державного замовлення на
заочну форму навчання за спеціальністю

181

Харчові технології

за

освітніми програми у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки
України

від

15 серпня

2018

року №

911

«Про затвердження

обсягу

державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою для
вищих навчальних закладів та робітничих кадрів для професійно-технічних
навчальних закладів у 2018 році, що знаходяться у сфері управління
Міністерства освіти і науки України»
Ш иф р
та
напряму
підготовки

назва

Назва спеціальності

База вступу

Обсяги
прийому

Бродильне
виробництво і
виноробство

О світньо-кваліф ікаційний
рівень
кваліфікований
робітник

7

Зберігання і
переробка зерна

О світньо-кваліф ікаційний
рівень
кваліфікований
робітник

3

181 Харчові
технології

Голосували: одноголосно
Виріш или:

розділити

обсяги

державного

замовлення

і

затвердити

у

вищезазначеному порядку. Оприлюднити на стендах приймальної комісії та
на офіційному сайті навчального закладу.

3. Слухали: Онищ енко І.В., відповідального секретаря приймальної комісії,
яка довела до

відома списки

освітньо-кваліфікаційного

рівня

вступників, на основі здобутого раніше
кваліфікованого

робітника,

що

були

рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення та виконали
вимоги до зарахування. Запропонувала надати вступникам, які знаходяться
на вищих позиціях рейтингових списків рекомендації до зарахування на
місця державного замовлення.

Списки вступників,
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
181 Харчові технології за ОП Бродильне виробництво і виноробство на базі
ОКР «Кваліфікованого робітника»
№
п/п

ПІБ

Конкур
сний бал

1
2
3

Сердечний Артем Сергійович
Кірна Ангеліна Сергіївна
Плотмір Владилен Олегович

124
124
124

Середній
бал
документа
про освіту
152
150
135

Ознака
особливих
підстав до
зарахування

Списки вступників,
рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
133 Галузеве машинобудування ОП Експлуатація та ремонт обладнання
харчового виробництва на базі ОКР «Кваліфікованого робітника»
№
п/п

1
2
3
4

ПІБ

Яковлев Олександр
Олександрович
Ястреба Денис Андрійович
Кулик Ярослав Русланович
Сакал Михайло
Володимирович

125

Середній
бал
документа
про освіту
141

124
124
124

172
135
135

Конкур
сний бал

Ознака
особливих
підстав до
зарахування

Голосували: одноголосно

Вирішили: рекомендувати вступників, які знаходяться на вищих позиціях
рейтингових списків до зарахування на місця державного замовлення.
Оприлюднити списки рекомендованих на офіційному сайті коледж 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
О

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

'0 X ^ /6 '

Завідуюча механічним відділенням,
викладач коледжу
Студентка групи Т-216,
член профспілкового комітету
студентів
Студент групи М-236,
член студентської ради коледжу

Т. М. Жук

О. М. Московець

і- ф /

Є. С. Кліщунова

Б. О. Перчина

