
 

ПРОЄКТ 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  
імені адмірала Макарова 

 
НАКАЗ 

 
«      »                  2020 р.                   м. Миколаїв                                    №            -уч 
Про відрахування 

1  
Відрахувати Старченка Дениса Руслановича студента 3 курсу, денної форми 

навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 3157, 
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньо-професійна 
програма «Інженерія програмного забезпечення», перший (бакалаврський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

2  

Відрахувати Ципана Олександра Олександровича студента 3 курсу, денної 
форми навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 3157, 
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньо-професійна 
програма «Інженерія програмного забезпечення», перший (бакалаврський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

3  

Відрахувати Калниболотського Артема Олександровича студента 6 курсу, 
денної форми навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6157м, спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма 
«Інформаційні управляючі системи та технології», другий (магістреський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 



 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

4  

Відрахувати Іванченка Сергія Станіславовича студента 6 курсу, денної 
форми навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 6157м, 
спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», освітньо-професійна програма 
«Інформаційні управляючі системи та технології», другий (магістреський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

5  

Відрахувати Півня Євгенія Вікторовича студента 4 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 4257, 
спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна 
програма «Холодильні машини і установки», перший (бакалаврський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри теплотехніки, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

6  

Відрахувати Оттєва Дениса Сергійовича студента 6 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6257м, 
спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна 
програма «Холодильні машини і установки та системи кондиціювання», другий 
(магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри теплотехніки, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

7  

Відрахувати Гайду Валентина Олексійовича студента 3 курсу зі скороченим 
терміном навчання, заочної форми навчання суднобудівного факультету 
Херсонської філії НУК, групи 3111сз, спеціальність 135 «Суднобудування», 
освітньо-професійна програма «Кораблі та океанотехніка», перший 
(бакалаврський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) 
осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 



 

Підстава: подання кафедри суднобудування та ремонту суден, згода декана 
енерготехнічного факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

8  

Відрахувати Яшкіна Олександра Миколайовича студента 6 курсу, денної 
форми навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 6112м, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Суднокорпусобудування», другий (магістерський) рівень, який навчається за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за 
порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри суднобудування та ремонту суден, згода декана 
енерготехнічного факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

9  

Відрахувати Меркотана Антона Івановича студента 2 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 2217, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма «Суднові 
енергетичні установки та устаткування», перший (бакалаврський) рівень, який 
навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

10  

Відрахувати Янковського Сергія Костянтиновича студента 6 курсу, денної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6220м, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

11  

Відрахувати Познякова Дениса Сергійович студента 6 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6220м, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 



 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

12  

Відрахувати Молотова Євгена Миколайовича студента 6 курсу, заочної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6220зм, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

13  

Відрахувати Бистрова Олега Юрійовича студента 2 курсу, заочної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 2217зш, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма «Суднові 
енергетичні установки та устаткування», перший (бакалаврський) рівень, який 
навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

14  

Відрахувати Лавренкова Олександра Сергійовича студента 2 курсу, заочної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
2217зш, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Суднові енергетичні установки та устаткування», перший (бакалаврський) 
рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з 
Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

15  

Відрахувати Білоуса Дмитра Миколайовича студента 2 курсу зі скороченим 
терміном навчання, заочної форми навчання енерготехнічного факультету 
Херсонської філії НУК, групи 2217сз, спеціальність 135 «Суднобудування», 
освітньо-професійна програма «Суднові енергетичні установки та устаткування», 
перший (бакалаврський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 



 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

16  

Відрахувати Семенова Станіслава Сергійовича студента 3 курсу зі 
скороченим терміном навчання, заочної форми навчання енерготехнічного 
факультету Херсонської філії НУК, групи 3227сз, спеціальність 142 «Енергетичне 
машинобудування», освітньо-професійна програма «Двигуни внутрішнього 
згоряння», перший (бакалаврський) рівень, який навчається за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов 
контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

17  

Відрахувати Тімуша Владислава Анатолійовича студента 6 курсу, денної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6227м, спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна 
програма «Двигуни внутрішнього згоряння», другий (магістерський) рівень, який 
навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

18  

Відрахувати Байраченка Іллю Віталійовича студента 6 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6227м, 
спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна 
програма «Двигуни внутрішнього згоряння», другий (магістерський) рівень, який 
навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

19  

Відрахувати Трискібу Станіслава Дмитровича студента 6 курсу, денної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6377м, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», другий (магістерський) рівень, який навчається 



 

за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за 
порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри АЕУ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

20  

Відрахувати Левченка Олександра Валерійовича студента 6 курсу, заочної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6367зм, спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», освітньо-професійна програма «Експлуатація суднових 
автоматизованих систем», другий (магістерський) рівень, який навчається за 
рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за 
порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри АЕУ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

21  

Відрахувати Гурка Владислава Артемовича студента 4 курсу, денної форми 
навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 4157, 
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньо-професійна 
програма «Інженерія програмного забезпечення», перший (бакалаврський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

22  

Відрахувати Павлюк Олену Юріївну студентку 2 курсу, заочної форми 
навчання суднобудівного факультету Херсонської філії НУК, групи 2157зш, 
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньо-професійна 
програма «Інженерія програмного забезпечення», перший (бакалаврський) рівень, 
який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри ІТФМД, згода декана енерготехнічного 
факультету ХФ НУК та студентського парламенту. 

23  

Відрахувати Дорошенка Михайла Олександровича студента 2 курсу зі 
скороченим терміном навчання, заочної форми навчання енерготехнічного 
факультету Херсонської філії НУК, групи 2227сз, спеціальність 142 «Енергетичне 



 

машинобудування», освітньо-професійна програма «Двигуни внутрішнього 
згоряння», перший (бакалаврський) рівень, який навчається за рахунок коштів 
фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов 
контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

24  

Відрахувати Козінов Микола Миколайович студента 6 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6227м, 
спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування», освітньо-професійна 
програма «Двигуни внутрішнього згоряння», другий (магістерський) рівень, який 
навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 
26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

25  

Відрахувати Підгуру Віталія Вікторовича студента 2 курсу зі скороченим 
терміном навчання, денної форми навчання енерготехнічного факультету 
Херсонської філії НУК, групи 2377ст, спеціальність 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійна програма 
«Електромеханіка», перший (бакалаврський) рівень, який навчається за рахунок 
коштів фізичних (юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення 
умов контракту. 

Підстава: подання кафедри АЕУ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

26  

Відрахувати Зелінського Олега Григоровича студента 6 курсу, денної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6220м, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

 

 



 

27  

Відрахувати Репіна Станіслава Сергійовича студента 6 курсу, денної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6220м, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

28  

Відрахувати Сіліна Валерія Олександровича студента 3 курсу, заочної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
3217зш, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Суднові енергетичні установки та устаткування», перший (бакалаврський) 
рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, з 
Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

29  

Відрахувати Левицького Євгенія Сергійовича студента 6 курсу, заочної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6220зм, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 

30  

Відрахувати Аветяна Артура Ернестовича студента 6 курсу, заочної форми 
навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 6220зм, 
спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 



 

31  

Відрахувати Степановського Максима Юрійовича студента 6 курсу, денної 
форми навчання енерготехнічного факультету Херсонської філії НУК, групи 
6220м, спеціальність 135 «Суднобудування», освітньо-професійна програма 
«Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок», 
другий (магістерський) рівень, який навчається за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб, з Університету з 26.10.2020 р. за порушення умов контракту. 

Підстава: подання кафедри СМЕ, згода декана енерготехнічного факультету 
ХФ НУК та студентського парламенту. 
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