
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 
імені адмірала Макарова

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання відбіркової комісії Херсонської філії НУК

«15» жовтня 2020 р. №28

засідання відбіркової комісії Херсонської філії НУК з надання рекомендацій до 
зарахування абітурієнтів, що виконали відповідні умови для прийому на навчання 
до Херсонської філії НУК на заочну форми навчання на основі ступеня «магістр» 
(ОКР «спеціаліст») за освітнім ступенем "магістр".

ПРИСУТНІ:

Голова комісії: Ломоносов Анатолій Вадимович

Відповідальний Філіпщук Олександр 
секретар Миколайович

Надточій Ірина Ігорівна

Члени комісії: Кобалава Галина Олександрівна

Калініченко Іван Володимирович

Дудченко Олег Миколайович

Андреєв Андрій Адольфович

Щедролосєв Олександр
Вікторович
Ломоносова Оксана Едуардівна

Коновалов Дмитро Вікторович

- д.е.н., професор, директор ХФ НУК;

- ст. викладач;

- к.е.н., доцент заступник директора з 
наукової та навчально-методичної 
роботи, заступник голови відбіркової 
комісії;

- викладач, заступник секретаря з 
питань прийому абітурієнтів на основі 
повної загальної середньої освіти;
- к.т.н., доцент без вченого звання, 
заступник секретаря з питань прийому 
абітурієнтів на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, базової вищої освіти;
- заступник директора з навчальної 
роботи, професор НУК, к.т.н.;

- к.т.н., професор НУК, завідувач 
кафедри суднового машинобудування 
та енергетики;

- д.т.н., професор, завідувач кафедри 
суднобудування та ремонту суден;
- к.е.н., доцент, завідувач кафедри 
економіки;

- к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
теплотехніки;



Бойко Любов Михайлівна

Матвієнко Максим Валентинович
Мустяца Анфіса Володимирівна

Разінков Денис Володимирович

2
- к.ф.н., доцент, заступник завідувача 
кафедри суспільних наук;

- к.т.н., доцент, кафедри зварювання;
- голова профспілкової організації ХФ 
НУК;

- голова студентського профкому ХФ 
НУК.

(Комісія призначена наказом ректора від 28.12.2019 р. № 803к)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

4. Про рекомендації до зарахування на навчання осіб для здобуття другого 
(магістерського) рівня вищої освіти на нормативний термін заочної форми навчання 
(1 рік 4 місяці) на основі ступеня «магістр» (ОКР «спеціаліст») за кошти фізичних та 
юридичних осіб

4. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря відбіркової комісії Херсонської філії НУК 

Філіпщук О.М., про рекомендації до зарахування на навчання осіб для здобуття 
другого (магістерського) рівня вищої освіти на нормативний термін (1 рік 4 місяці) 
заочної форми навчання на основі ступеня «магістр» (ОКР «спеціаліст») на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб нижченазваних здобувачів вищої освіти:

ЕНЕРГОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність: 135 «Суднобудування»
Освітня програма «Експлуатація, випробування та монтаж суднових 

енергетичних установок»

1. Коцаренко
2. Рудика

Максим
Євген

Юрійович
Анатолійович

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Освітня програма «Експлуатація суднових автоматизованих систем»

1. Гончаров Євген Сергійович
2. Колесниченко Микола Сергійович
3. Ладченко Андрій Петрович
4. Ткач Микола Валерійович
5. Чернов Олександр Володимирович
6. Шатський Костянтин Михайлович



з
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати до зарахування на навчання вищеназваних осіб студентами 

першого курсу Херсонської філії Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова на нормативний термін (1 рік 4 місяці) заочної форми 
навчання для здобуття ступеня «магістр» на основі ступеня «магістр» (ОКР 
«спеціаліст») на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за вказаними 
спеціальностями (освітніми програмами).

Відповідальний секр 
відбіркової комісії О.М. Філіпщук


