
Протокол № 18

Засідання приймальної комісії 
23.10.2018 року м. Херсон

Присутні: члени приймальної комісії (Список додається)

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

Порядок денний: 1
1. Про поновлення на навчання; і
2. Про відрахування з колледжу; |
3. Про надання академічної відпустки; |
4. Про відрахування з колледжу; і
5. Про відрахування з колледжу; І

і

1. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про поновлення Оберемка Данислава Віталійовича в списках студентів коледжу на 

2 курс денної форми навчання за напрямком 274 «Автомобільний транспорт» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за державним замовленням в групу 271 з 
Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету.

1 .УХВАЛИЛИ:
Поновити Оберемка Данислава Віталійовича в списках студентів коледжу на 2 курс денної! 

форми навчання за напрямком 274 «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня | 
молодший спеціаліст за державним замовленням в групу 271 з Новокаховського політехнічного ; 
коледжу Одеського національного політехнічного університету. і

2. СЛУХАЛИ: і

О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Ханіна Богдана Валерійовича студента 4 курсу денної ; 
форми навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб групи 418 напряму підготовка]! 
бакалаврів 123 «Комп’ютерна інженерія» з контингенту студентів, як не приступившого до занять у і 
зв’язку із закінченням академічної відпустки. і

2.УХВАЛИЛИ: і 
Відрахувати Ханіна Богдана Валерійовича студента 4 курсу денної форми навчання за рахунок І

коштів фізичних та юридичних осіб групи 418 напряму підготовка бакалаврів 123 «Комп’ютерна і 

інженерія» з контингенту студентів, як не приступившого до занять у зв ’язку із закінченням 
академічної відпустки. і

3. СЛУХАЛИ: |
О.Є. Яковенко про надання академічної відпустки студенту 3 курсу заочної форми навчання !

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» Плєханову Іллі Ярославовичу в зв’язку з призивом на : 
строкову військову службу з 16.10. 2018 року терміном на один рік до 16.10. 2019 року.

3.УХВАЛИЛИ: і

Надати академічну відпустку студенту 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 274 
«Автомобільний транспорт» Плєханову Іллі Ярославовичу в зв ’язку з призивом на строкову І 
військову службу з 16.10. 2018 року терміном на один рік до 16.10. 2019 року.



4. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Добуша Ореста Володимировича студента 1 курсу 

денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 111 спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.

4.УХВАЛИЛИ:
Відрахувати Добуша Ореста Володимировича студента 1 курсу денної форми навчання за рахунок^ 

коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 111 спеціальності: 133 
«Галузеве машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з контингенту 
студентів за власним бажанням.

5. СЛУХАЛИ:
О.Є. Яковенко про відрахування з колледжу Барабанову Вікторію Сергіївну студентку 1 курсу 

денної форми навчання за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення 
групи 132 спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.

5. УХВАЛИЛИ:
Відрахувати з колледжу Барабанову Вікторію Сергіївну студентку 1 курсу денної форми навчання 

за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення групи 132 спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст з контингенту студентів за власним бажанням.

Голова

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 А.В. -  завідувач 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 А.В. -  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


