
Протокол № 23 
 

Засідання приймальної комісії 

 

22.06.2017  року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:    Гайналій М.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про переведення студентки Мороз Вікторії Сергіївни зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на спеціальність 

«Інформаційна діяльність підприємства» 

2. Про переведення студентки Юрченко Оксани Леонідівни зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на спеціальність 

«Інформаційна діяльність підприємства» 

3. Про переведення студента Арінша Іллі Валерійовича зі спеціальності 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на спеціальність 

«Інформаційна діяльність підприємства» 

4. Про переведення студента Кульчицького Василя Васильовича зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський 

облік» 

5. Про переведення студента Шевченка Олексія Олеговича зі спеціальності 

«Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський облік» 

6. Про переведення студента Ткачова Євгенія Олеговича зі спеціальності 

«Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» 

7. Про переведення студента Малахова Аркадія Олександровича зі 

спеціальності «Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» 

8. Про переведення студентки Здибай Анастасії Олександрівни зі 

спеціальності «Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» 

9. Про переведення студентки Єрмоленко Альони Володимирівни зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський 

облік» 

 

1 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студентки Мороз Вікторії Сергіївни зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 

спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних і 

юридичних осіб. 

 



1 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студентку 341 групи спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» Мороз Вікторії Сергіївни на третій курс спеціальності 

«Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб с зарахуванням в групу 341. 

 

2 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студентки Юрченко Оксани Леонідівни зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 

спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних і 

юридичних осіб. 

 

2 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студентку 341 групи спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» Юрченко Оксану Леонідівну на третій курс спеціальності 

«Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб с зарахуванням в групу 341. 

 

3 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Арінша Іллі Валерійовича зі 

спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 

спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних і 

юридичних осіб. 

 

3 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 341 групи спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» Арінша Іллю Валерійовича на третій курс спеціальності 

«Інформаційна діяльність підприємства» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб с зарахуванням в групу 341. 

 

4 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Кульчицького Василя Васильовича зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський облік» 

за рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

4 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 361 групи спеціальності «Облік і оподаткування» 

Кульчицького Василя Васильовича на третій курс спеціальності 

«Бухгалтерський облік» за рахунок фізичних та юридичних осіб с зарахуванням 

в групу 361. 

 

 



5 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Шевченка Олексія Олеговича зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський облік» 

за рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

5 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 361 групи спеціальності «Облік і оподаткування» 

Шевченка Олексія Олеговича на третій курс спеціальності «Бухгалтерський 

облік» за рахунок фізичних та юридичних осіб с зарахуванням в групу 361. 

 

6 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Ткачова Євгенія Олеговича зі 

спеціальності «Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» за 

рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

6 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 391 групи спеціальності «Економіка» Ткачова Євгенія 

Олеговича на третій курс спеціальності «Економіка підприємства» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб с зарахуванням в групу 391. 

 

7 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Малахова Аркадія Олександровича зі 

спеціальності «Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» за 

рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

7 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 391 групи спеціальності «Економіка» Малахова Аркадія 

Олександровича на третій курс спеціальності «Економіка підприємства» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб с зарахуванням в групу 391. 

 

8 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студентки Здибай Анастасії Олександрівни зі 

спеціальності «Економіка» на спеціальність «Економіка підприємства» за 

рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

8 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студентки 391 групи спеціальності «Економіка» Здибай Анастасії 

Олександрівни на третій курс спеціальності «Економіка підприємства» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб с зарахуванням в групу 391. 

 

 

 



9 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студентки Єрмоленко Альони Володимирівни 

зі спеціальності «Облік і оподаткування» на спеціальність «Бухгалтерський 

облік» за рахунок фізичних і юридичних осіб. 

 

9 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студентку 361 групи спеціальності «Облік і оподаткування» 

Єрмоленко Альону Володимирівну на третій курс спеціальності 

«Бухгалтерський облік» за рахунок фізичних та юридичних осіб с зарахуванням 

в групу 361. 

 

 

 

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. Артищенко Д.М. – голова студентського самоврядування, член комісії 

13. Самойленко В.С. – член студентського самоврядування, член комісії 

 

 

       Секретар                                                            М.В.Гайналій 
 


