
Протокол № 15 
 

Засідання приймальної комісії 

 

01. 07. 2016 року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:     Маляренко А.О. 

 
Порядок денний: 
 

1. Про зміну форми фінансування студентки денного відділення Переверзевої 

Анастасії Ігорівни з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання 

за рахунок бюджету.  

 

2. Про зміну форми фінансування студента денного відділення Селепко 

Костянтина Андрійовича з контрактної форми навчання  на вакантне місце 

навчання за рахунок бюджету.  

 

3. Про зміну форми фінансування студента денного відділення Троіліна 

Костянтина Сергійовича з контрактної форми навчання  на вакантне місце 

навчання за рахунок бюджету.  

 

4. Про зміну форми фінансування студента денного відділення Бендика 

Владислава Сергійовича з контрактної форми навчання  на вакантне місце 

навчання за рахунок бюджету.  

 

5. Про зміну спеціальності студентки денного відділення Щербаковій Альоні 

Олександрівні.  

 

6. Про зміну спеціальності студента денного відділення Кошук Дениса 

Михайловича.  

 

7. Про зміну спеціальності студента денного відділення Рябчука Володимира 

Володимировича. 

 

8. Про зміну спеціальності студента денного відділення Малицького 

Олександра Денисовича. 

 

9. Про зміну спеціальності студента денного відділення Лисенка Микити 

Сергійовича. 



10. Про зміну спеціальності студента денного відділення Шапєєва Дениса 

Петровича. 

 

11. Про зміну спеціальності студента денного відділення Фірсу Олександра 

Вадимовича. 

 

12. Про зміну форми навчання студентки екстернатної форми Грицак Юлії 

Станіславівні. 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

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

спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  

Переверзевої Анастасії Ігорівни 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 студентку 

Переверзевої Анастасії Ігорівни 282 групи контрактної форми навчання  на 

вакантне місце навчання за рахунок бюджету з 01.09.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми фінансування студента денного відділення 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  

Селепко Костянтина Андрійовича 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 Селепко 

Костянтина Андрійовича 472 групи контрактної форми навчання  на вакантне 

місце навчання за рахунок бюджету з 01.09.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми фінансування студента денного відділення 

спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  

Троіліна Костянтина Сергійовича 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 Троіліна 

Костянтина Сергійовича 472 групи контрактної форми навчання  на вакантне 

місце навчання за рахунок бюджету з 01.09.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми фінансування студента денного відділення 

спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  

Бендика Владислава Сергійовича 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 Бендика 

Владислава Сергійовича 282 групи контрактної форми навчання  на вакантне 

місце навчання за рахунок бюджету з 01.09.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студентки денного відділення спеціальності 

5.03050401 «Економіка підприємства» Щербакової Альони Олександрівни на 

спеціальність 5.14010301  «Туристичне обслуговування»  за бюджетною 

формою навчання. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студентку 261 групи денного відділення спеціальності «Економіка 

підприємства» Щербакову Альону Олександрівну перевести на спеціальність 

«Туристичне обслуговування »  за бюджетною формою навчання з 01.07.2016  

року  с зарахуванням в групу 282. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Кошук Дениса Михайловича на спеціальність 5.14010301  «Туристичне 

обслуговування». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 211 групи денного відділення спеціальності 5.05050302 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»  Кошук 

Дениса Михайловича перевести на спеціальність «Туристичне 

обслуговування»  за контрактною формою навчання з 01.07.2016  року  с 

зарахуванням в групу 282. 

 



СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Рябчука Володимира Володимировича на спеціальність 5.03050201 

«Інформаційна діяльність підприємства». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 212 групи денного відділення спеціальності 5.05050302 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»  Рябчука 

Володимира Володимировича перевести на спеціальність 5.03050201 

«Інформаційна діяльність підприємства»  за контрактною формою навчання з 

01.07.2016  року  с зарахуванням в групу 261. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.03050401 «Економіка підприємства» Малицького Олександра Денисовича на 

спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 261 групи денного відділення спеціальності 5.03050401 

«Економіка підприємства»  Малицького Олександра Денисовича перевести на 

спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»  за 

контрактною формою навчання з 01.07.2016  року  с зарахуванням в групу 261. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» Лисенка Микиту 

Сергійовича на спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 252 групи денного відділення спеціальності 5.05010301 

«Розробка програмного забезпечення»  Лисенка Микиту Сергійовича на 

спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  за 

контрактною формою навчання з 01.07.2016  року  с зарахуванням в групу 282. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» Шапєєва Дениса 

Петровича на спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення». 

 

 



 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 281 групи денного відділення спеціальності 5.05010201 

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» Шапєєва Дениса Петровича 

на спеціальність 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»  за 

бюджетною формою навчання з 01.07.2016  року  с зарахуванням в групу 252. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Фірсу Олександра Вадимовича 5.07010602 «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів». 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студента 211 групи денного відділення спеціальності 5.05050302 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Фірсу 

Олександра Вадимовича 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів»  за бюджетною формою навчання з 01.07.2016  року  с зарахуванням 

в групу 272. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентки спеціальності 5.05070104 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

Грицак Юлії Станіславівні з екстернатної на денну форму. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студентці 432  групи екстернатної форми навчання спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

Грицак Юлії Станіславівні змінити форму навчання  на денну і зарахувати в 

групу 432 за рахунок бюджету з 01.07.2016 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. Гречко К.М. – голова студентського самоврядування, член комісії 

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

 

 

 

Секретар         А.О. Маляренко  
 

 


