
Протокол № 7

Засідання приймальної комісії

31.05.2018 року м. Херсон

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається)

Голова: Яковенко О. Є.
Секретар: Воробйова К.Г.

Порядок денний:

1. Про переведення на навчання за державним замовленням;
2. Про переведення на навчання за державним замовленням;
3. Про переведення на навчання за державним замовленням;
4. Про відрахування з коледжу;
5. Про поновлення на навчання;
6. Про відрахування з коледжу;
7. Про поновлення на навчання;

1. СЛУХАЛИ:
0.Є. Яковенко про переведення на навчання за державним замовленням Пашегорова 

Олександра Володимировича студента 4 курсу денної форми навчання спеціальності 
5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» контрактної форми 
фінансування групи 471 освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно 
до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди 
студентського самоврядування на навчання за державним замовленням з сьомого травня 
2018 року спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

1.УХВАЛИЛИ:
Перевести Пашегорова Олександра Володимировича студента 4 курсу денної форми 

навчання спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 
контрактної форми фінансування групи 471 освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до 
рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання за державним замовленням з 
сьомого травня 2018 року спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

2. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про переведення на навчання за державним замовленням Андрієнка 

Григорія Олександровича студента 4 курсу денної форми навчання спеціальності 5.05050306 
«Виробництво двигунів» контрактної форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року 
відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання за державним 
замовленням з сьомого травня 2018 року.

2.УХВАЛИЛИ:
Перевести Андрієнка Григорія Олександровича студента 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» контрактної форми фінансування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за



3. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про переведення на навчання за державним замовленням Кислого 

Максима Васильовича студента 4 курсу денної форми навчання спеціальності 5.05050306 
«Виробництво двигунів» контрактної форми фінансування освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року 
відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на навчання за державним 
замовленням з сьомого травня 2018 року.

3. УХВАЛИЛИ:
Перевести Кислого Максима Васильовича студента 4 курсу денної форми навчання 

спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» контрактної форми фінансування 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», відповідно до листа МОНУ за № 
1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування на 
навчання за державним замовленням з сьомого травня 2018 року.

4. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування з коледжу Шила Владислава Олександровича студента 1 

курсу денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 
замовлення групи 112 спеціальності 133«Галузеве машинобудування» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням .

4.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Шила Владислава Олександровича студента 1 курсу денної форми навчання за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 112 
спеціальності 133«Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст.

5.СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про поновлення на навчання Брудницького Максима Анатолійовича 

поновити в списках студентів коледжу на III курс заочної форми навчання спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб після повернення з академічної відпустки, в 
зв’язку з призивом на строкову військову службу в групу 37Із 01.09.2018 року.

5.УХВАЛИЛИ:
Поновити Брудницького Максима Анатолійовича поновити в списках студентів коледжу 

на III курс заочної форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» освітньо - 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб 
після повернення з академічної відпустки, в зв’язку з призивом на строкову військову 
службу в групу 37Із 01.09.2018 року.

6. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування Ткачову Ірину Сергіївну студентку 2 курсу денної форми 

навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 
261 спеціальності «Облік та оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням .

№ 1/9-21 від 21.01.2010 року відповідно до рейтингу та згоди студентського самоврядування
на навчання за державним замовленням з сьомого травня 2018 року.



6. УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Ткачову Ірину Сергіївну студентку 2 курсу денної форми навчання за рахунок 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 261 спеціальності 
«Облік та оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст .

7. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про поновлення на навчання Єрмакова Владислава Юрійовича в списках 

студентів коледжу на III курс денної форми навчання спеціальності «Виробництво двигунів» 
освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за державним замовленням після 
повернення з академічної відпустки, в зв’язку з призивом на строкову військову службу в 
групу 321 з 01.09.2018 року.

7. УХВАЛИЛИ:
Поновити Єрмакова Владислава Юрійовича в списках студентів коледжу на III курс 

денної форми навчання спеціальності «Виробництво двигунів» освітньо - кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст за державним замовленням після повернення з академічної 
відпустки, в зв’язку з призивом на строкову військову службу в групу 321 з 01.09.2018 року.

Г олова

Секретар

О. Є. Яковенко

К.Г.Воробйова



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. Нарожний О.В. -  заступник директора з навчально-виробничої роботи, член комісії
4. Яковенко В.Д. -  завідувач відділення , член комісії
5. Подозьорова A.B. -  завідував відділення , член комісії
6. Воронова Н.В. -  завідувач відділення , член комісії
7. Чебукіна В.Ф. -  завідувач відділення , член комісії
8. Воробйова К.Г. -  відповідальний секретар
9. Горішня A.B. -  голова профкому коледжу
10. Артищенко Д. В. -  голова студентського самоврядування, член комісії
11. Твердохліб Л.М. -  член студентського самоврядування, член комісії

Секретар К.Г.Воробйова


