ПРОТОКОЛ № 17
засідання приймальної комісії ВСП СТФК НУХТ
від 27.07.2021 р.
Присутні:

Хоменко

О.І.

–
директор
коледжу,
голова
приймальної комісії;
Ніколаєнко О.О. – відповідальний секретар приймальної комісії;
Члени приймальної комісії:
Кикоть О.В. – заст. директора з навчально-виховної роботи;
Поповський О.А – адміністратор бази даних (ЄДЕБО);
Кулинич Н.І. – завідувач відділення комп’ютерно-інтегрованих
технологій та машинобудування;
Руденко Н.Б. – завідувач відділення інформаційних технологій і
машинобудування;
Ружин В.В. – завідувач відділення промислових технологій;
Курганська Д.О. – здобувач освіти спеціальності 181 «Харчові
технології»;
Кононенко М.В. – здобувач освіти спеціальності 151
«Автоматизація
та
комп'ютерно-інтегровані
технології (Монтаж, обслуговування засобів і
систем
автоматизації
технологічного
виробництва»);
Котляренко Н.А. – здобувач освіти спеціальності 151
«Автоматизація
та
комп'ютерно-інтегровані
технології (Монтаж, обслуговування засобів і
систем
автоматизації
технологічного
виробництва»).
Слухали:
1)
Хоменка О. І. – про хід Вступної кампанії; необхідність
коригування місць державного замовлення
2) Хоменка О.І. – про надання вступникам рекомендацій на
зарахування за кошти державного замовлення.
Ухвалили:
1)
В звязку з конкурсною ситуацією, що склалася під час
проведення вступної кампанії, підготувати листа на Міністерство освіти і
науки України щодо коригування обсягів державного замовлення на
підготовку фахівців у 2021 році таким чином:

Коригування обсягів державного замовлення
Код, назва спеціальності

122 Комп’ютерні науки
133 Галузеве
машинобудування
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
188 Харчові технології

База вступу

Доведений
обсяг
державного
замовлення
Денна форма навчання
на основі БЗСО
25
на основі БЗСО
38

Кількість місць, яку
просимо встановити
відповідно
клопотання
22
28

на основі БЗСО

38

29

на основі БЗСО

35

20

Відповідальні: відповідальний
секретар приймальної комісії
Термін виконання: до 28.07.2021 р
2)
На підставі “Правил прийому до Відокремленого структурного
підрозділу «Смілянський технологічний фаховий коледж Національного
університету харчових технологій» у 2021 році”:
27 липня 2021 р. до 12.00 год. оприлюднити рейтингові списки
вступників за спеціальностями та формами навчання із зазначенням
категорій списку та конкурсного балу кожного вступника шляхом
розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті
коледжу
Відповідно до рейтингових списків вступників, обсягів державного
замовлення, рекомендувати вступників, які перебувають на вищих позиціях
рейтингових списків за спеціальностями та формами навчання для
зарахування на навчання за державним замовленням.
Рейтингові списки додаються.3
Приймальній комісії заключити договори про надання освітніх послуг
зі вступниками та їх законними представниками при подачі оригіналів
документів.
Голова приймальної комісії

О.І.Хоменко

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.О. Ніколаєнко

