
Протокол № 24 
 

Засідання приймальної комісії 

 

28. 07. 2016 року                                  м. Херсон 

 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:     Маляренко А.О. 

 
Порядок денний: 
 

1 Про  формування рейтингового списку абітурієнтів відповідно обраної 

спеціальності на місця державного замовлення та за рахунок фізичних та 

юридичних осіб денної форми навчання на основі базової загальної середньої 

освіти, диплома кваліфікованого робітника. 

 

2 Про зміну спеціальності студенту денного відділення Соколову Сергію 

Андрійовичу 

 

3 Про поновлення на навчання студента Гритчина Сергія Олександровича 

 

4 Про поновлення на навчання студента Самойленка Артема Олеговича 

 

5 Ознайомлення з листами Міністерства освіти і науки України №1/9-376 

від 18.07.2016 деякі питання вступу до ВНЗ окремих категорій громадя; №1/9-

399 від 26.07.2016 щодо навчання окремих категорій громадян; №1/9-404 від 

27.07.2016; №1/9-405 від 27.07.2016; №1/9-410 від 28.07.2016 щодо зарахування 

за результатами співбесіди. 

 

СЛУХАЛИ: 

А.О.Маляренко щодо формування рейтингового списку абітурієнтів 

відповідно обраної спеціальності на місця державного замовлення та за рахунок 

фізичних та юридичних осіб денної форми навчання на основі базової загальної 

середньої освіти, диплома кваліфікованого робітника. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити рейтингові списки абітурієнтів на місця державного замовлення 

та за рахунок фізичних та юридичних осіб денної форми навчання на основі 

базової загальної середньої освіти, диплома кваліфікованого робітника. 

(ДОДАТОК 1 на сайті коледжу). 



 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента денного відділення спеціальності 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» 

Соколова Сергія Андрійовича на спеціальність «Обслуговування компютерних 

систем і мереж»  за бюджетною формою навчання. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Студента 212 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалоів на верстатах та автоматичних лініях» Соколова Сергія 

Андрійовича перевести на спеціальність «Обслуговування компютерних 

систем і мереж» за денною формою навчання в групу 282 за рахунок фізичних 

та юридичних осіб з 29.07.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення на навчання студента Гритчина Сергія 

Олександровича відрахованого з Херсонського політехнічного коледжу за 

академічну заборгованність наказ від 23.12.2014 року № 464. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Гритчина Сергія Олександровича (відрахованого з Херсонського 

політехнічного коледжу за академічну заборгованність наказ від 23.12.2014 

року № 464) поновити на навчання у коледж на ІІ курс заочного відділення 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2016 року в группу 231-з. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про поновлення на навчання студента денного відділення 

Самойленка Артема Олеговича відрахованого з політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету 01.07.2016 року , наказ 

№ 308. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Самойленка Артема Олеговича (відрахованого з політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету 01.07.2016 року , наказ 

№ 308) поновити в списках студентів   спеціальності «Тупистичне 

обслуговування» на Ш курс за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 

305 з 01.09.2016 року. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко ознайомив з листами Міністерства освіти і науки України 

№1/9-376 від 18.07.2016 деякі питання вступу до ВНЗ окремих категорій 

громадя; №1/9-399 від 26.07.2016 щодо навчання окремих категорій громадян; 

№1/9-404 від 27.07.2016; №1/9-405 від 27.07.2016; №1/9-410 від 28.07.2016 

щодо зарахування за результатами співбесіди. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти до відома листи Міністерства освіти і науки України №1/9-376 

від 18.07.2016 деякі питання вступу до ВНЗ окремих категорій громадя; №1/9-

399 від 26.07.2016 щодо навчання окремих категорій громадян; №1/9-404 від 

27.07.2016; №1/9-405 від 27.07.2016; №1/9-410 від 28.07.2016 щодо зарахування 

за результатами співбесіди. 

 

 

 

 

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  

 

  


