
Протокол № 11 
 

Засідання приймальної комісії 

 

01. 06. 2016 року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:     Маляренко А.О. 

 
Порядок денний: 
 

1. Про зміну форми навчання студентки заочного відділення Наталіч Катерини 

Олександрівни з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за 

рахунок бюджету  

 

2. Про зміну форми навчання студентки заочного відділення Москаленко 

Ганни Василівни з контрактної форми навчання перевести на вакантне місце 

навчання  за рахунок бюджету. 

 

3. Про зміну форми навчання студента заочного відділення Промітного Олексія 

Юрійовича з контрактної форми навчання перевести на вакантне місце 

навчання  за рахунок бюджету. 

 

4. Про зміну форми навчання студентки денного відділення Шелепової 

Єлизавети Михайлівни з контрактної форми навчання перевести на вакантне 

місце навчання  за рахунок бюджету. 
 
 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентки заочного відділення 

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  Наталіч Катерини 

Олександрівни з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за 

рахунок бюджету  

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Перевести студентку Наталіч Катерину Олександрівну 361з групи  з 

контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за рахунок бюджету з 

01.06.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентки заочного відділення 

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  Москаленко Ганни 



Василівни з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за 

рахунок бюджету 

 

УХВАЛИЛИ: 

        Перевести студентку Москаленко Ганну Василівну 361з групи  з 

контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за рахунок бюджету з 

01.06.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента заочного відділення 

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»  Промітного Олексія 

Юрійовича з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за 

рахунок бюджету 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Перевести студента Промітного Олексія Юрійовича 361з групи  з 

контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за рахунок бюджету з 

01.06.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентки денного відділення 

спеціальності 5.03050201  «Інформаційна діяльність підприємства»  Шелепової 

Єлизавети Михайлівни з контрактної форми навчання  на вакантне місце 

навчання за рахунок бюджету 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року,відповідно до 

рейтингу та згоди студентського самоврядування, перевести студента 

Шелепової Єлизавети Михайлівни 341 групи контрактної форми навчання  на 

вакантне місце навчання за рахунок бюджету з 01.06.2016 року. 

 

 

Голова       О. Є. Яковенко 

 

Секретар        А.О. Маляренко 

  

 

 

 

 



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. Боберська І.В.  – 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 ,  відповідальний 

секретар 

11. Горішня А.В. – голова профкому коледжу 

12. Алєксєєнко С.О. – голова студентського самоврядування , член 

комісії 

13.Кицюк А.Л. – член студентського самоврядування , член комісії 

 

Секретар         А.О. Маляренко  
 


