
ПРОТОКОЛ №  11 

Засідання Приймальної комісії Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства  

імені  Петра Василенка 

від 09.07.2013 року 

м. Вовчанськ 

 Голова –  Гречкін Ю.В.. 

Відповідальний секретар –  Сівірін О. М. 

Присутні – Щибря Т. В., Хворост Т.В., Щербак А.В.,  Огулькова Л.М., 

Уваров О. В.,  Резніков В.П.,  Коротов В.  

Порядок денний 

1. Допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва», та 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік».  

2. Про допуск вступників до участі у конкурсі сертифікатів щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва», та 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік».  

3. Про допуск вступників до участі у вступних фахових випробуваннях 

щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст за денною формою навчання по 

спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва». 

 

Слухали: Сівірін О. М.- відповідального секретаря приймальної комісії про 

допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо зарахування на 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

за денною формою навчання.  

Вирішили: 

1) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва» 

1. Стрижакова Владислава Сергійовича  

2. Глибченка Богдана Олександровича 

3. Жарова Романа Вікторовича 

4. Білих Владислава Сергійовича 



5. Шевченка Дмитра Сергійовича 

6. Ковтуна Євгена Федоровича 

7. Червенка Юрія Олександровича 

 

2) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

1. Черніченко Валерію Віталіївну 

 

3) Допустити  до участі в конкурсі сертифікатів за спеціальністю 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва» 

 

1. Рябчинського Євгенія Андрійовича 

 

 

4) Допустити  до участі в конкурсі сертифікатів за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 

1. Рябчинського Євгенія Андрійовича 

 

5) Допустити  до участі у вступних фахових випробуваннях за 

спеціальністю 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового  виробництва» 

 

1. Ніскова Сергія Івановича 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №  12 

Засідання Приймальної комісії Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства  

імені  Петра Василенка 

від 11.07.2013 року 

м. Вовчанськ 

 Голова –  Гречкін Ю.В.. 

Відповідальний секретар –  Сівірін О. М. 

Присутні –  Хворост Т.В., Щербак А.В.,  Огулькова Л.М., 

Уваров О. В.,  Резніков В.П.,  Коротов В.  

Порядок денний 

4. Допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва», та 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік» (на базі базової загальної середньої освіти).  

5. Допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності  

5.03050901 «Бухгалтерський облік» (на базі повної загальної середньої 

освіти).  

 

1 Слухали: Сівірін О. М.- відповідального секретаря приймальної 

комісії про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях 

щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою 

навчання.  

Вирішили: 

6) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва» 

1. Третяк Юлію Андріївну 

2. Мельника Сергія Миколайовича 

3. Чередніченка Сергія Анатолійовича 

4. Фірсова Сергія Володимировича 

 

7) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» на базі базової  загальної 

середньої освіти: 

1. Третяк Юлію Андріївну 

 

 



8) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» на базі загальної  загальної 

середньої освіти: 

1. Шелестову Марину Миколаївну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №  13 

Засідання Приймальної комісії Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства  

імені  Петра Василенка 

від 13.07.2013 року 

м. Вовчанськ 

 Голова –  Гречкін Ю.В.. 

Відповідальний секретар –  Сівірін О. М. 

Присутні –  Хворост Т.В., Щербак А.В.,  Огулькова Л.М., 

Уваров О. В.,  Резніков В.П.,  Коротов В.  

Порядок денний 

6. Допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва», та 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік» (на базі базової загальної середньої освіти).  

 

2 Слухали: Сівірін О. М.- відповідального секретаря приймальної 

комісії про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях 

щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою 

навчання.  

Вирішили: 

9) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва» 

1. Дзюбу Віктора Олександровича 

  

10) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» на базі базової  загальної 

середньої освіти: 

2. Шевченко Дар’ю Романівну 

3.  Тимченко Олену Сергіївну 

 
 



ПРОТОКОЛ №  14 

Засідання Приймальної комісії Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства  

імені  Петра Василенка 

від 16.07.2013 року 

м. Вовчанськ 

 Голова –  Гречкін Ю.В.. 

Відповідальний секретар –  Сівірін О. М. 

Присутні –  Хворост Т.В., Щербак А.В.,  Огулькова Л.М., 

Уваров О. В.,  Резніков В.П.,  Кушнір Н. В., Бондарєва О. О., Коротов В.  

Порядок денний 

7. Допуск вступників до участі у вступних випробуваннях щодо 

зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання по спеціальності 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва», та 5.03050901 «Бухгалтерський 

облік» (на базі базової загальної середньої освіти).  

 

3 Слухали: Сівірін О. М.- відповідального секретаря приймальної 

комісії про допуск вступників до участі у вступних випробуваннях 

щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою 

навчання.  

Вирішили: 

11) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання 

агропромислового  виробництва» 

1. Шумігіна Миколу Васильовича 

2. Посохова Дмитра Олександровича 

 

12) Допустити  до участі у вступних випробуваннях за спеціальністю 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» на базі базової  загальної 

середньої освіти: 

1. Коваль Руслану Іванівну 

2. Посохова Дмитра Олександровича 

 

 


