
Протокол № 27 
 

Засідання приймальної комісії 

 

03. 07. 2017 року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:     Гайналій М.В. 

 

Порядок денний: 

 

1 Про зміну форми фінансування  Торкаєнка Анатолія Ігоровича 

2 Про зміну форми фінансування  Михальцова Олександра Сергійовича 

3 Про зміну форми фінансування  Щербіна Олександра Олександровича 

4 Про зміну форми фінансування  Пашнюк-Пашнєва Павла Сергійовича 

5 Про переведення студента Баканова Микити Євгеновича зі спеціальності 

«Галузеве машинобудування» на спеціальність «Підприємництво,торгівля та  

біржова діяльність» 

6 Про зміну форми навчання студенту 371 групи денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Андрощуку Івану Ігоровичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб. 

7 Про зміну форми навчання студенту 421 групи денної форми навчання 

спеціальності «Виробництво двигунів» Крушинському Володимиру 

Олеговичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми 

навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб. 

8 Про зміну форми навчання студенту 372 групи денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Стаднику Віталію Олександровичу змінити форму навчання з денної на ІІІ 

курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб. 

9 Про зміну форми навчання студенту 372 групи денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Безотосову Миколі Георгійовичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб. 

10 Про зміну форми навчання студенту 372 групи денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» Джуган 

Андрію Павловичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми 



навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб. 

11 Про зміну форми навчання студенту 312 групи денної форми навчання 

спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Краснову Гордію Сергійовичу  змінити форму навчання з денної на ІІІ 

курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб. 

12 Про зміну форми навчання студенту 311 групи денної форми навчання 

спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Оберемку Григорію Юрійовичу змінити форму навчання з денної на ІІІ 

курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб. 

13 Про зміну форми навчання студенту 332 групи денної форми навчання 

спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд» Богачу Андрію Сергійовичу змінити форму навчання з 

денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» за рахунок фізичних та юридичних осіб. 

14 Про зміну форми навчання студенту 332 групи денної форми навчання 

спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд» Баркалову Владиславу Геннадійовіичу змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за рахунок фізичних 

та юридичних осіб. 

15 Про зміну форми навчання студенту 431 групи денної форми навчання 

спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд»  Ребіженку Ігорю Юрійовичу  змінити форму навчання з 

денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб. 

16 Про зміну форми навчання студенту 361 групи денної форми навчання 

спеціальності «Економіка підприємства»  Базаркіній Ользі Миколаївні змінити 

форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Облік і оподаткування» за рахунок фізичних та юридичних осіб. 

17 Про зміну форми навчання студенту 321 групи денної форми навчання 

спеціальності «Виробництво двигунів» Пінчуку Даніїлу Олександровичу 

змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб. 

18 Про зміну форми навчання студенту 331-з групи заочної форми навчання 

спеціальності «Електроенергетика,  електротехніка та електромеханіка» 

Слободенюку Віктору Віталійовичу змінити форму навчання з заочної на ІІІ 

курс денної форми навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація 



електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за рахунок коштів 

державного бюджету на умовах державного замовлення. 

19 Про зміну форми навчання студенту 371-з групи заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» Дрижаку Владиславу Віталійовичу 

змінити форму навчання з заочної на ІІІ курс денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за рахунок 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення. 

20 Про зміну форми навчання студенту 371-з групи заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» Шумилі Віктору Вікторовичу 

змінити форму навчання з заочної на ІІІ курс денної форми навчання 

спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за рахунок 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 

 

1 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року 

відповідно до перерозподілу вакантного бюджетного місця зі спеціальності 

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних 

лініях» та згоди студентського самоврядування перевести студента 411 групи 

Торкаєнка Анатолія Ігоровича, контрактної форми навчання, на вакантне місце 

навчання за рахунок бюджету. 

 

1 УХВАЛИЛИ: 

Студенту 411 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» Торкаєнку Анатолію Ігоровичу 

змінити форму фінансування з за рахунок фізичних та юридичних осіб на  

державне замовлення за рахунок  перерозподілу вакантного бюджетного місця 

зі спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях» на ІV курсі в межах загального обсягу державного 

замовлення. 

 

2 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко відповідно до листа МОНУ за № 1/9-21 від 21.01.2010 року 

відповідно до перерозподілу вакантного бюджетного місця зі спеціальності 

5.05050306 «Виробництво двигунів» та згоди студентського самоврядування 

перевести студента 321 групи Михальцова Олександра Сергійовича, 

контрактної форми навчання, на вакантне місце навчання за рахунок бюджету. 

 

 

2 УХВАЛИЛИ: 

Студенту 321 групи денного відділення спеціальності «Виробництво 

двигунів» Михальцову Олександру Сергійовичу змінити форму фінансування з 

за рахунок фізичних та юридичних осіб на  державне замовлення за рахунок  



перерозподілу вакантного бюджетного місця зі спеціальності 5.05050306 

«Виробництво двигунів» на ІІІ курсі в межах загального обсягу державного 

замовлення. 

 

3 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента спеціальності 5.05050302 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»  411 

групи Щербіни Олександра Олександровича, денної форми навчання за рахунок 

коштів  державного бюджету на умовах державного замовлення перевести на 

навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 411. 

 

3 УХВАЛИЛИ: 

Студенту 411 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» Щербіні Олександру 

Олександровичу змінити форму фінансування з навчання за рахунок коштів  

державного бюджету на  навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб 

спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях. 

 

4 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента спеціальності 5.05050302 

«Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях»  411 

групи Пашнюк-Пашнєва Павла Сергійовича, денної форми навчання за рахунок 

коштів  державного бюджету на умовах державного замовлення перевести на 

навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб в групу 411. 

 

4 УХВАЛИЛИ: 

Студенту 411 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» Пашнюк-Пашнєву Павлу 

Сергійовичу змінити форму фінансування з навчання за рахунок коштів  

державного бюджету на  навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб 

спеціальності 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях. 

 

5 СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про переведення студента Баканова Микити Євгеновича зі 

спеціальності «Галузеве машинобудування» на спеціальність 

«Підприємництво,торгівля та  біржова діяльність» за бюджетною формою 

навчання в групу 241. 

 

 

 



5 УХВАЛИЛИ: 

Перевести студента 241 групи спеціальності «Галузеве машинобудування» 

Баканова Микиту Євгеновича на другий курс спеціальності 

«Підприємництво,торгівля та  біржова діяльність» за бюджетною формою 

навчання в групу 241. 

 

6 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 371 групи денної форми 

навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Андрощуку Івану Ігоровичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

6 УХВАЛИЛИ 

Студенту 371 групи денного відділення спеціальності «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» Андрощуку Івану Ігоровичу змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2017 року. 

 

7 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 421 групи денної форми 

навчання спеціальності «Виробництво двигунів» Крушинському Володимиру 

Олеговичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2017 року. 

 

7 УХВАЛИЛИ 

Студенту 421 групи денного відділення спеціальності «Виробництво 

двигунів» Крушинському Володимиру Олеговичу змінити форму навчання з 

денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний 

транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

8 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 372 групи денної форми 

навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Стаднику Віталію Олександровичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

 

 



8 УХВАЛИЛИ 

Студенту 372 групи денного відділення спеціальності «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» Стаднику Віталію Олександровичу змінити 

форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2017 року. 

 

9 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 372 групи денної форми 

навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Безотосову Миколі Георгійовичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

9 УХВАЛИЛИ 

Студенту 372 групи денного відділення спеціальності «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» Безотосову Миколі Георгійовичу змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2017 року. 

 

10 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 372 групи денної форми 

навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»       

Джуган Андрію Павловичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної 

форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних 

та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

10 УХВАЛИЛИ 

Студенту 372 групи денного відділення спеціальності «Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» Джуган Андрію Павловичу змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2017 року. 

 

11 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 312 групи денної форми 

навчання спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях»  Краснову Гордію Сергійовичу  змінити форму навчання з 

денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний 

транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 



11 УХВАЛИЛИ 

Студенту 312 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Краснову Гордію Сергійовичу 

змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2017 року. 

 

12 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 311 групи денної форми 

навчання спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях»  Оберемку Григорію Юрійовичу змінити форму навчання 

з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний 

транспорт» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

12 УХВАЛИЛИ 

Студенту 311 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Оберемку Григорію Юрійовичу 

змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та юридичних 

осіб з 01.09.2017 року. 

 

13 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 332 групи денної форми 

навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» Богачу Андрію Сергійовичу змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за рахунок фізичних 

та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

13 УХВАЛИЛИ 

Студенту 332 групи денного відділення спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»  Богачу 

Андрію Сергійовичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми 

навчання спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

 

 

14 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 332 групи денної форми 

навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» Баркалову Владиславу Геннадійовичу змінити 



форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за рахунок фізичних 

та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

14 УХВАЛИЛИ 

Студенту 332 групи денного відділення спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»  Баркалову 

Владиславу Геннадійовичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної 

форми навчання спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

15 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 431 групи денної форми 

навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд» Ребіженку Ігорю Юрійовичу  змінити форму 

навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за рахунок 

фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

15 УХВАЛИЛИ 

Студенту 431 групи денного відділення спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»         

Ребіженку Ігорю Юрійовичу  змінити форму навчання з денної на ІІІ курс 

заочної форми навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

16 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 361 групи денної форми 

навчання спеціальності «Економіка підприємства» Базаркіній Ользі Миколаївні 

змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми навчання 

спеціальності «Облік і оподаткування» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 

01.09.2017 року. 

 

16 УХВАЛИЛИ 

Студенту 361 групи денного відділення спеціальності «Економіка 

підприємства»         Базаркіній Ользі Миколаївні  змінити форму навчання з 

денної на ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Облік і 

оподаткування» за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

 

 



17 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 321 групи денної форми 

навчання спеціальності «Виробництво двигунів» Пінчуку Даніїлу 

Олександровичу змінити форму навчання з денної на ІІІ курс заочної форми 

навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

17 УХВАЛИЛИ 

Студенту 321 групи денного відділення спеціальності «Виробництво 

двигунів» Пінчуку Даніїлу Олександровичу змінити форму навчання з денної на 

ІІІ курс заочної форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» за 

рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.09.2017 року. 

 

18 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 331-з групи заочної 

форми навчання спеціальності «Електроенергетика,  електротехніка та 

електромеханіка» Слободенюку Віктору Віталійовичу змінити форму навчання 

з заочної на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за рахунок 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення з 01.09.2017 

року. 

 

18 УХВАЛИЛИ 

Студенту 331-з групи заочного відділення спеціальності «Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка» Слободенюку Віктору Віталійовичу змінити 

форму навчання з заочної на ІІІ курс денної форми навчання спеціальності 

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» 

за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення з 

01.09.2017 року. 

 

19 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 371-з групи заочної 

форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» Дрижаку 

Владиславу Віталійовичу змінити форму навчання з заочної на ІІІ курс денної 

форми навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів» за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного 

замовлення з 01.09.2017 року. 

 

19 УХВАЛИЛИ 

Студенту 371-з групи заочного відділення спеціальності «Автомобільний 

транспорт» Шумилі Віктору Вікторовичу змінити форму навчання з заочної на  



ІІІ курс денної форми навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів» за рахунок коштів державного бюджету на умовах 

державного замовлення з 01.09.2017 року. 

 

 

20 СЛУХАЛИ 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 371-з групи заочної 

форми навчання спеціальності «Автомобільний транспорт» Шумилі Віктору 

Вікторовичу змінити форму навчання з заочної на ІІІ курс денної форми 

навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за 

рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення з 

01.09.2017 року. 

 

20 УХВАЛИЛИ 

Студенту 371-з групи заочного відділення спеціальності «Автомобільний 

транспорт» Шумилі Віктору Вікторовичу змінити форму навчання з заочної на 

ІІІ курс денної форми навчання спеціальності «Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів» за рахунок коштів державного бюджету на умовах 

державного замовлення з 01.09.2017 року. 

 

 

Голова       О. Є. Яковенко 

 

 

Секретар        М.В. Гайналій 
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