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Про склад приймальної комісії

Керуючись ст. 13,43 Законом України «Про фахову передвищу освіту»,
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від ЗО жовтня 2020 року
№ 1342 « Про затвердження Умови прийому на навчання для здобуття фахової
передвищої освіти у 2021 році зареєстрованого в Міністерстві - юстиції
(реєстраційний номер №1235/35518 від 11.12.2020) та «Положення про організацію
освітнього процесу у Новоушицькому коледжі Подільського державного аграрнотехнічного університету від 08.02.201 7 року
НАКАЗУЮ:
1. Створити приймальну комісію коледжу для прийому на денну та заочну форму
навчання на 2021 рік в складі:
Івасик Мирослава Володимирівна - директор коледжу, голова приймальної
комісії;
Олійник Леся Вікторівна - заступник директора з навчально-виховної роботи,
заступник голови приймальної комісії;
Члени комісії:

Хрустінський Віталій Борисович - заступник директора з адміністративногосподарської роботи, відповідальний секретар приймальної комісії;
Вербіцька Юлія Миколаївна - методист відділення, заступник відповідального
секретаря приймальної комісії;
Гіетришина Ольга Володимирівна - викладач, уповноважена особа з питань
внесення даних на абітурієнтів до ЄДЕБО (єдина державна електронна база з
низань освіти).
Гавловський Олександр Казимирович - завідувач відділенням;
Шинкаренко Валентина Віталіївна - завідувач методичним кабінетом;

Костюченко Інна Іванівна - завідувач заочного відділення, завідувач навчальнометодичною лабораторією;
Шарпацька
лабораторією;
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-
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навчально-дослідною

Ломачинська Олеся Віталіївна - голова профспілкової організації коледжу;
Шклярук Юлія Євгенівна - завідувач навчально-методичною лабораторією;
Мосур Орися Вікторівна - методист коледжу;
Бідна Валентина Василівна - голова циклової комісії соціально - гуманітарних
дисциплін;
%

Грохольський Микола Олександрович - голова циклової комісії спеціальних
дисциплін та практичного навчання транспортно-енергетичного напряму
підготовки;
Дюг Олександр Євгенович - голова циклової комісії професійної та практичної
підготовки напряму «Аграрні науки та продовольство»;
Мельник Юлія Василівна - голова циклової комісії математичної та природничонаукової підготовки;
Скрипник Євгена Іванівна — голова циклової комісії агроекономічних та
лісотехнічних дисциплін;
Єавчук Віталій Володимирович - юрисконсульт 1 категорії;
Цегельська Ліза Русланівна - заступник старости ДІ2 групи;

2. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з навчальновиховної роботи Олійник Л.В.
/

М.В.Івасик

Директор коледжу

Проект наказу вносить заступник
директора з навчально-виховної роботи
Олійник Л.В
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