
ПРОТОКОЛ № 18
Засідання приймальної комісії 

Одеського коледжу транспортних технологій

Від 16.08.2019 р. м .Одеса

Присутні:
Голова приймальної комісії 
Заступник голови приймальної комісії 
Відповідальний секретар приймальної комісії

Й.Й. Дидишко
Т.М.Бердичевська
І.В.Калугіна

Члени комісії: 
В.К. Абрамович 
Н.О. Ільїна 
Є.А.Кеба

Г.М. Кравцова 

О.В.Ніколенко -

О.Л. Іскра 

С.О.Лиховидов

М.В.Баздир
0 . Ю. Терещенко
1. В. Вжос

- заступник директора з адміністративно -  господарської роботи;
- заступник директора з виховної роботи;
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування і ремонт вагонів», 
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування 
рухом на залізничному транспорті», «Обслуговування і ремонт 
залізничних споруд та об’єктів колійного господарства»;
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування, ремонт та 
експлуатація тягового рухомого складу»;
завідувач відділенням «Бухгалтерський облік», «Технічне 
обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць», 
«Будівництво та експлуатація будівель та споруд»; 
завідувач відділенням «Організація перевезень і управління на 
залізничному транспорті»;

■ голова циклової комісії локомотивних дисциплін; електропостачання та 
охороні праці;

- голова циклової комісії експлуатаційних дисциплін;
- голова Профспілкового комітету студентів;
- голова Студентської ради коледжу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 .Про зарахування студентів на І курс заочної форми навчання (зі скороченим 
терміном ) за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
2. Про зарахування на І курс заочної форми навчання на основі базової 
загальної середньої освіти.
Слухали; інформацію відповідального секретаря приймальної комісії та 
адміністратора коледжу з питань підключення до ЄДЕБО згідно порядком 
денним.

Постановили:
1 .Рекомендувати адміністрації коледжу до зарахування вступників на основі 
базової загальної середньої освіти та (зі скороченим терміном) на заочну форму 
навчання з 01.09.2019 року на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за 
спеціальностями:



273 Залізничний транспорт «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового 
рухомого складу»

1. Артюх Анатолій Олександрович
2. Лобанов Сергій Володимирович
3. Малакан Андрій Вікторович
4. Романченко Валерій Пилипович
5. Руссол Андрій Володимирович
6. Царан Дмитро Сергійович

273 Залізничний транспорт «Технічне обслуговування і ремонт вагонів»
1. Бондарчук Владислав Олександрович
2. Горшунова Руслана Петрівна
3. Іванова Наталя Олександрівна
4. Замфір Микола Іванович
5. Кобелева Ірина Сергіївна
6. Левицький Владислав Юрійович
7. Міхов Іван Леонідович
8. Одажій Ірина Олегівна
9. Смирнова Віра Андріївна 
ІО.Чижовський Сергій Миколайович 
11.Шаповалова Ірина Вікторівна

275 Транспортні технології (на залізничному транспорт) Організація перевезень і 
управління на залізничному транспорті

1. Мазуренко Ірина Сергіївна
2. Шарлай Анастасія Іванівна

1 .Рекомендувати адміністрації коледжу зарахувати на заочну форму навчання за 
кошти фізичних та юридичних осіб вступників на основі повної загальної 
середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 
01.09.2019 року за спеціальностями:

275 Транспортні технології (на залізничному транспорт) Організація перевезень і 
управління на залізничному транспорті

1. Акулова Юлія Сергіївна
2. Джаврова Юлія Павлівна
3. Єдін Олександр Олександрович
4. Лепетенко Ілля Геннадійович
5. Макаренко Костянтин Володимирович
6. Христянович Тетяна Олегівна

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії

Й.Й.Дидишко

І.В.Калугіна


