
Протокол № 47

Засідання приймальної комісії 

30.10.2017 року м. Херсон

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається)

Голова: Яковенко О. Є.
Секретар: ГайналійМ.В.

Порядок денний:

1. Про зміну форми навчання студентці 2 курсу заочної форми навчання за рахунок коштів 
державного бюджету Поддобривній Анастасії Іванівні на умовах державного замовлення 
групи 261-3 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» змінити на денну на 2 курс 
спеціальності «Облік і оподаткування» за рахунок коштів державного бюджету на умовах 
державного замовлення з 02.10.2017 року в групу 261

2. Про зміну форми фінансування перевести студентку 205 групи денної форми навчання за 
рахунок фізичних та юридичних осіб спеціальності 242 «Туризм» Жмурко Аліну Дмитрівну 
на вакантне місце навчання за державним замовленням за спеціальністю 242 «Туризм» в 
групу 205.

3. Про зміну форми навчання Мовчану Леоніду Станіславовичу студенту 2 курсу денної 
форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 221 спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст змінити на заочну на 2 курс спеціальності «Автомобільний транспорт» 
за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 271-3.

4. Про зміну форми фінансування Відповідно до Правил прийому до коледжу, у зв’язку з 
наявністю атетстату про повну загальну середню освіту, Йовдію Доріну Васильовичу 
студенту 2 курсу денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах 
державного замовлення групи 271 спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо - 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст змінити форму фінансування на за рахунок 
фізичних та юридичних осіб з 13.10.2017 року.

5. Про формування групи підготовчих восьмимісячних курсів для вступу до коледжу та 
призначення викладачів відповідно сформованої групи.

6. Про формування групи підготовчих курсів випускників коледжу до вступу у ВНЗ 1I1-IV 
p.a. з 06.11.17 р.

^  >

1. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентці 2 курсу заочної форми навчання за 

рахунок коштів державного бюджету Поддобривній Анастасії Іванівні на умовах державного 
замовлення групи 261-3 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» змінити на денну на 2 
курс спеціальності «Облік і оподаткування» за рахунок коштів державного бюджету на 
умовах державного замовлення з 02.10.2017 року в групу 261.



1. УХВАЛИЛИ:
Студентці 2 курсу заочної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету 

Поддобривній Анастасії Іванівні на умовах державного замовлення групи 261-3 спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» змінити на денну на 2 курс спеціальності «Облік і 
оподаткування» за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення з 
02.10.2017 року в групу 261.

2.СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про зміну форми фінансування перевести студентку 205 групи денної 

форми навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб спеціальності 242 «Туризм» Жмурко 
Аліну Дмитрівну на вакантне місце навчання за державним замовленням за спеціальністю 
242 «Туризм» в групу 205.

2. УХВАЛИЛИ:
Перевести студентку 205 групи денної форми навчання за рахунок фізичних та 

юридичних осіб спеціальності 242 «Туризм» Жмурко Аліну Дмитрівну на вакантне місце 
навчання за державним замовленням за спеціальністю 242 «Туризм» в групу 205.

3. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про зміну форми навчання Мовчану Леоніду Станіславовичу студенту 2 

курсу денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення групи 221 спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст змінити на заочну на 2 курс спеціальності 
«Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 271-3.

3. УХВАЛИЛИ:
Студенту Мовчану Леоніду Станіславовичу 2 курсу денної форми навчання за рахунок 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 221 спеціальності 133 
«Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст змінити 
на заочну на 2 курс спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та 
юридичних осіб в групу 271-3.

4.СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про зміну форми фінансування Відповідно до Правил прийому до коледжу, 

у зв’язку з наявністю атетстату про повну загальну середню освіту, Иовдію Доріну 
Васильовичу студенту 2 курсу денної форми навчання за рахунок коштів державного 
бюджету на умовах державного замовлення групи 271 спеціальності 274 «Автомобільний 
транспорт» освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст змінити форму 
фінансування на за рахунок фізичних та юридичних осіб з 13.10.2017 року.

4. УХВАЛИЛИ:
Студенту Йовдію Доріну Васильовичу 2 курсу денної форми навчання за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення групи 271 спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст змінити 
форму фінансування на за рахунок фізичних та юридичних осіб з 13.10.2017 року.



5. СЛУХАЛИ:
Ротань Н.В. щодо підготовки учнів загальноосвітніх шкіл на восьмимісячних курсах для 

вступу до коледжу, формування групи слухачів курсів, які подали відповідні заяви та призначення 
викладачів відповідно сформованій групі.

5. УХВАЛИЛИ:
Відповідно до рішення адміністративної ради 

- сформувати групи підготовчих восьмимісячних курсів для вступу до коледжу

№
з/п Викладач Дисципліна Група

1 Леонова H.A. Українська мова 4
2 Плехун B.C. Математика 4

6. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про формування групи підготовчих курсів випускників коледжу до 
вступу у ВНЗ III-IV p.a. з 06.11.17 р.

6. УХВАЛИЛИ:
Сформувати групи підготовчих курсів випускників коледжу до вступу у ВНЗ 11I-IV p.a. з 
06.11.17 р.

Г олова 

Секретар

О. Є. Яковенко

М.В. Гайналій



список ЧЛЕНІВ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСП

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 A.B. -  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 A.B. -  голова профкому коледжу
12. Гречко K.M. -  голова студентського самоврядування, член комісії
13. Попова О.Є. -  член студентського самоврядування, член комісії

Секретар М.В.Гайналій


