
Протокол № 1 
 

Засідання приймальної комісії 

 

03.01.2017  року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:    Гайналій М.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про поновлення на навчання Жаркова Антона Георгійовича спеціальності 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

2. Про поновлення на навчання Чуракова  Владислава Ігоровича 

спеціальності «Розробка програмного забезпечення» 

3. Про поновлення на навчання Лупіноса Іллі Олексійовича спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення» 

4. Про поновлення на навчання Сірика Владислава Олеговича спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення» 

5. Про поновлення на навчання Самойленка Богдана Олександровича 

спеціальності «Туристичне обслуговування» 

6. Про поновлення на навчання Макаркіної Катерини Владиславівни 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» 

7. Про переведення студента Монастирного Дениса Вадимовича зі 

спеціальності «Бухгалтерський облік» на спеціальність «Інформаційна 

діяльність підприємства » 

 

 1 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Жаркова Антона Георгійовича поновити на 

навчання на четвертий курс спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж» за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 482. 

 

 1 УХВАЛИЛИ: 

Жаркова Антона Георгійовича поновити на навчання на четвертий курс 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб в групу 482 з 03.01.2017 року. 

 

2 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Чуракова  Владислава Ігоровича поновити на 

навчання на третій курс спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 351. 



 

2 УХВАЛИЛИ: 

Чуракова  Владислава Ігоровича поновити на навчання на третій курс 

спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб в групу 351 з 03.01.2017 року. 

 

 

 

 

3 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Лупіноса Іллі Олексійовича поновити на 

навчання на третій курс спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 351. 

 

3 УХВАЛИЛИ: 

Лупіноса Іллю Олексійовича поновити на навчання на третій курс 

спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб в групу 351 з 03.01.2017 року. 

 

4 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Сірика Владислава Олеговича поновити на 

навчання на третій курс спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 351. 

 

4 УХВАЛИЛИ: 

Сірика Владислава Олеговича поновити на навчання на третій курс 

спеціальності «Розробка програмного забезпечення» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб в групу 351 з 03.01.2017 року. 

 

5 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Самойленка Богдана Олександровича поновити 

на навчання на третій курс спеціальності «Туристичне обслуговування» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 305. 

 

5 УХВАЛИЛИ: 

Самойленка Богдана Олександровича поновити на навчання на третій курс 

спеціальності «Туристичне обслуговування» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб в групу 305 з 03.01.2017 року. 

 

 

 

 



6 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення Макаркіної Катерини Владиславівни поновити 

на навчання на четвертий курс спеціальності «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж» за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 482. 

 

6 УХВАЛИЛИ: 

Макаркіну Катерину Владиславівну поновити на навчання на четвертий курс 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб в групу 482 з 03.01.2017 року. 

 

7 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Монастирного Дениса Вадимовича зі 

спеціальності «Бухгалтерський облік» на спеціальність «Інформаційна 

діяльність підприємства» за рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

7 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 261 групи спеціальності «Бухгалтерський облік» 

Монастирного Дениса Вадимовича на другий курс спеціальності «Інформаційна 

діяльність підприємства» за рахунок фізичних та юридичних осіб с 

зарахуванням в групу 261 з 03.01.2017 року. 

 

 

Голова                    О. Є. Яковенко 

 

Секретар       М.В. Гайналій 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

1. Яковенко О.Є.   – директор коледжу, голова приймальної комісії коледжу 

2. Ротань Н.В. – заступник директора з навчальної роботи , заступник 

голови приймальної комісії  

3. Лебедь Г.М.  – заступник директора з гуманітарної освіти та виховної 

роботи, член комісії 

4. Нарожний О.В. – заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

член комісії 

5. Яковенко В.Д. – завідувач відділення , член комісії 

6. Подозьорова А.В.  – завідувач відділення , член комісії 

7. Воронова Н.В. – завідувач відділення , член комісії 

8. Чебукіна В.Ф. – завідувач відділення , член комісії 

9. Коленко В.В. – відсутня  

10. Маляренко А.О.  – т.в.о.завідувача відділення, член комісії   

11. Гайналій М.В. – відповідальний секретар 

11. Горішня А.В. – голова профкому коледжу 

12. Гречко К.М. – голова студентського самоврядування, член комісії 

13. Попова О.Є. – член студентського самоврядування, член комісії 

 

 

 

       Секретар                                                               М.В.Гайналій 
 


