
Протокол № 32 
 

Засідання приймальної комісії 

 

01. 10. 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 студента денного відділення Гаріна Павла 

Вячеславовича з контрактної форми навчання  на вакантне місце навчання за 

рахунок бюджету.  

 

2. Про зміну форми фінансування студентки денного відділення Хачатрян 

Арміне Грачіківні з бюджетної форми навчання  на навчання за рахунок 

фізичних та юридичних осіб.  

 

3. Про зміну форми навчання студентці Кохан Катерині Сергіївні з денної на 

заочну. 

 

4. Про формування груп підготовчих восьмимісячних курсів для вступу до 

коледжу та призначення викладачів відповідно сформованих груп 

 

 СЛУХАЛИ: 

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

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»  Гаріна Павля 

Вячеславовича 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 Гаріна 

Павла Вячеславовича 381 групи контрактної форми навчання  на вакантне 

місце навчання за рахунок бюджету з 01.10.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»  Хачатрян Арміне 



Грачіківні з бюджетної форми навчання  на навчання за рахунок фізичних та 

юридичних осіб. 

 

 

 УХВАЛИЛИ: 

        Студентці 261 групи денного відділення спеціальностй «Інформаційна 

діяльність» Хачатрян Арміне Грачиківні змінити форму фінансування з 

бюджетної на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб з 01.10.2016 

року. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студентці спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» Кохан 

Катерині Сергіївні з денної на заочну. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

       Студентці 332 групи денного відділення спеціальності «Монтаж і 

експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» Кохан 

Катерині Сергіївні змінити форму   навчання з денної  на  заочну і  зарахувати  

на Ш курс заочної форми навчання спеціальності «Монтаж і експлуатація 

електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за рахунок фізичних та 

юридичних осіб з 01.10.2016 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

А.О. Маляренко щодо підготовки учнів загальноосвітніх шкіл на 

восьмимісячних курсах для вступу до коледжу, формування груп слухачів 

курсів, які подали відповідні заяви та призначення викладачів відповідно 

сформованим групам. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Відповідно до рішення адміністративної ради 

- сформувати групи підготовчих восьмимісячних курсів для вступу до 

коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- призначити викладачами  відповідно сформованих груп.  

 

№ 

з/п 
Викладач Дисципліна Група 

1 Леонова Н.А. Українська мова 1,2 

2 Вічна О.В. Математика  1,2 

    

 

 

 

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  
 

 


