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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про надання рекомендацій до зарахування вступників заочного відділення. 

 

І СЛУХАЛИ 

 

Александрову Ірину Олексіївну – відповідального секретаря Приймальної комісії, яка 

доповіла про дотримання вступниками вимог розділу 11 Правил прийому щодо реалізації їх 

права на обрання конкурсної пропозиції. 

 

І ВИСТУПИЛИ 

 

Дудка Максим Юрійович – член Приймальної комісії, про фактичний стан списку 

вступників рекомендованих до зарахування на небюджетні конкурсні пропозиції заочної форми 

навчання. 

 

І УХВАЛИЛИ 

 

1. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

заочного відділення на основі повної загальної середньої освіти спеціальності 207 Водні 

біоресурси та аквакультура: «Експлуатація техніки промислового рибальства та 

аквакультури»: 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

Конкурсний 

бал 

1 Шестухін Олег Олександрович 4д з/в 377 

2 Жданок Давид Ігорович 5д з/в 356 

 

2. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

заочного відділення на основі ОКР молодшого спеціаліста спеціальності 181 Харчові технології: 

«Зберігання консервування та переробка риби і морепродуктів»: 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

Конкурсний 

бал 

1 Грєков Максим Дмитрович 1т з/в 16 

2 Корінь Дмитро Валерійович 2т з/в 13 

 

3. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

заочного відділення на основі ОКР кваліфікованого робітника спеціальності 207 Водні 



біоресурси та аквакультура: «Експлуатація техніки промислового рибальства та 

аквакультури»: 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

Конкурсний 

бал 

1 Лопатін Сергій Миколайович 2д з/в 10 

 

4. Рекомендувати до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників 

заочного відділення на основі ОКР молодшого спеціаліста спеціальності 207 Водні біоресурси 

та аквакультура: «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури»: 

 

№ 

п/п 
ПІБ 

№ особової 

справи 

Конкурсний 

бал 

1 Філатов Євген Володимирович 1д з/в 16 

 

 

 

 

Заступник Голови Приймальної комісії    О.В. Сідюк 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    І.О. Александрова 


