
Протокол № 38 
 

Засідання приймальної комісії 

 

01. 11. 2016 року                                  м. Херсон 
 

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається) 

 

Голова:        Яковенко О. Є.  

Секретар:     Маляренко А.О. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про зміну форми навчання студенту 331 групи денної форми навчання 

спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних 

лініях» Пулінцю Івану Романовичу змінити форму навчання з денної на Ш курс 

заочної форми навчання спеціальності « Обслуговування та ремонт автомобілів 

і двигунів» за рахунок фізичних та юридичних осіб . 

 

1.СЛУХАЛИ: 

О.Є. Яковенко про зміну форми навчання студента 331 групи денної форми 

навчання спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях» Пулінця Івана Романовича змінити форму навчання з 

денної на Ш курс заочної форми навчання спеціальності « Обслуговування та 

ремонт автомобілів і двигунів» за  рахунок фізичних та юридичних осіб. 

 

1.УХВАЛИЛИ: 

Студенту 311 групи денного відділення спеціальності «Технологія обробки 

матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» Пулінцю Івану Романовичу 

змінити форму навчання з денної на Ш курс заочної форми навчання 

спеціальності « Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за  рахунок 

фізичних та юридичних осіб. 

 

 

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 
 


