ПРОТОКОЛ №17
Засідання приймальної комісії
Одеського коледжу транспортних технологій

м .Одеса

Від 02.08.2017р.
Присутні:
Голова приймальної комісії
Заступник голови приймальної комісії
Відповідальний секретар приймальної комісії

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

Члени комісії:
М.В. Ігнатенков ■заступник директора з навчально - виробничої роботи
В.К. Абрамович - заступник директора з адміністративно - господарської роботи
- заступник директора з виховної роботи
Н.О. Ільїна
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування та ремонт вагонів»,
Є.А.Кеба
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування
рухом на залізничному транспорті», «Обслуговування і ремонт
залізничних споруд та об’єктів колійного господарства» - Кеба Є.А.
- завідувач відділенням « Технічне обслуговування, ремонт та
Г.М. Кравцова
експлуатація тягового рухомого складу»
О.В.Ніколенко - завідувач відділенням «Бухгалтерський облік», «Технічне
обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць»,
«Будівництво та експлуатація будівель та споруд»
завідувач відділенням «Організація перевезень і управління на
O.JI. Іскра
залізничному транспорті»
завідувач відділенням «Безвідривної підготовки та професійного
Б.І. Гук
навчання»
С.ОЛиховидов - голова циклової комісії локомотивних дисциплін
голова циклової комісії експлуатаційних дисциплін
М.В.Баздир
О.В..Абрамова - голова циклової комісії електропостачання та охороні праці
О.Ю. Терещенко - голова Профспілкового комітету студентів
А.С. Пташинська - голова Студентської ради коледжу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про проведення співбесіди з абітурієнтом Черненко Юлією Володимирівною ( ]
вища освіта).
2. Про перерозподіл місць Державного замовлення.
3.Про переведення на бюджетну форму навчання Мазур О.О.
Слухали:
1.Калугіну І.В. - відповідального секретаря приймальної комісії про проведень
співбесіди з Черненко Юлією Володимирівною, яка вступає до коледжу на другу освіт;
2.Дидишко Й.Й. - голову приймальної комісії про перерозподіл місць державно]
замовлення, а саме зняти зі спеціальності 1 місце «Залізничний транспорт» (з 97 на 9
та перенести 1 місце на спеціальність «Транспортні технології» (з ЗО на 31 місце).
3.Дидишко Й.Й. - голову приймальної комісії про необхідність переведення ]
бюджетну форму навчання Мазур Ольгу Олегівну, як доньку учасника бойових дій, я
зараховується на контрактну форму навчання (згідно п.5,розділу IV Умов прийому :
навчання)

Постановили:
1. Рекомендувати до зарахування студенткою III курсу (за контрактом) за спеціальністю
5.06010101»Будівництво та експлуатація будівель і споруд» Черненко Ю.В. (Протокол
№ 1 співбесіди від 02.08.2017)
2.Перерозподілити місця Державного замовлення зі спеціальності «Залізничник
транспорт» 1 місце (з 97 на 96) та перенести 1 місце на спеціальність «Транспортні
технології» (з 30 на 31 місце).
3.Рекомендувати на переведення Мазур О.О. на бюджетну форму навчання згідно п^
розділу IV Умов прийому по спеціальності «Залізничний транспорт», спеціалізащ
«Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства».
4.Адміністратору ЄДЕБО своєчасно внести данні до ЄДЕБО
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Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар приймальної комісії

Й.Й.Дидишко

І.В.Калугіна

