ПРОТОКОЛ № 18
засідання приймальної комісії ВСП СТФК НУХТ
від 29.07.2021 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);
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.
2) Ніколаєнко О.О. – про допуск абітурієнтів до вступних
випробувань, конкурсного відбору та ознайомлення їх з умовами участі у
конкурсі.
3) Ніколаєнко О.О. – про результати перевірки та середнього балу
документа про освіту (п. 7.11 Правил прийому до ВСП СТФК НУХТ)
4) Ніколаєнко О.О. – про результати перевірки довідок про реєстрацію
місця проживання (для встановлення сільського коефіцієнту) (п. 8.6 Правил
прийому до ВСП СТФК НУХТ).

Постановили:
1)
Станом на 29.07.2021р. подано 109 заяв від абітурієнтів (вступ на
основі повної загальної середньої освіти (статистика додається)). Статистика
подана до Приймальної комісії НУХТ.
2)
На підставі р.7 Правил прийому до ВСП СТФК НУХТ допустити
до складання вступних випробувань
-

абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту:
ОСНОВНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Спеціальність
«Менеджмент»
№
п/п
1

Спеціальність
«Маркетинг»
№
п/п
1

073

Шифр

«Менеджмент»

Прізвище

Ім'я

21.1113 Флоря

075
Шифр

Анжела

«Маркетинг»
Прізвище

21.1012 Флоря

освітньо-професійна

По батькові
Сергіївна

освітньо-професійна
Ім'я
Анжела

програма

програма

По батькові
Сергіївна

Спеціальність 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових
концентратів»
№
п/п
1

Шифр

Прізвище

21.1162 Кричевський

Ім’я
Кирило

По батькові
Вікторович

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійна
програма «Експлуатація та ремонт машин і механізмів»
№
п/п
1

Шифр

Прізвище

21.2124 Овчаренко

Ім'я
Олександр

По батькові
Олексійович

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійна
програма «Комп’ютерні технології в машинобудуванні»
№
п/п
1

Шифр

Прізвище

21.2144 Овчаренко

Ім'я
Олександр

По батькові
Олексійович

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»
освітньо-професійна
програма
«Автоматизація
та
комп’ютерно-інтегровані технології»
№
п/п
1

Шифр

Прізвище

21.2024 Овчаренко

Ім’я
Олександр

По батькові
Олексійович

Спеціальність 181 «Харчові технології» освітньо-професійна програма
«Виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових
концентратів»
№
п/п
1

Шифр

Прізвище

21.2084 Клименко

Ім’я
Андрій

По батькові
Олексійович

3)
Станом на 29.07.2021 видано довідки про розрахунок
середнього балу:
№
дові
дки

157
158

ПІБ абітурієнта

Номер та серія
документа про
освіту

Овчаренко О.О.
Кричевський К.В.

ЕР №52237438
КС №52507207

Ким видано документ
про освіту
Ліцей, с. Сунки

Дата
видачі
документа
про освіту

18.06.2021
НВО
№2,
ЕЗ
смт. Олександрівка

Розрахо
ваний
середній бал

6,3
6,5

4)
Станом на 29.07.2021 абітурієнтами подано довідки про
реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця
проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 р. №207). Керуючись пунктом 8.6 Правил прийому до ВСП СТФК
НУХТ адміністратору бази ЄДЕБО встановити позначку СК для наступних
абітурієнтів:
1.
Овчаренко Олександр Олексійович
5)
До вступних іспитів з історії України допустити абітурієнта
Овчаренка Олександра Олексійовича
Голова приймальної комісії

О.І.Хоменко

Відповідальний секретар
приймальної комісії

О.О. Ніколаєнко

