
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний коледж"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

16.01.2019 м. Ніжин                                           № 01 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Павловська Л.М. 
Присутні: Шеїн Т.В., Романенко Т.В., Ландик О.Г., Дейкун П.В.,  

Лавська Н.В., Шевченко Н.О., Шевченко В.Г., Костенко О.О., 
Дощенко Є.Л.  

 
Порядок денний: 

 
1. Про призначення  уповноваженої особи приймальної комісії з 

питань прийому та розгляду  електронних заяв. 
2. Про призначення  голови відбіркової комісії на період вступної 

кампанії. 
3. Про склад предметних екзаменаційних комісій ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж». 
4.Про склад комісій для проведення співбесіди ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж». 
5. Про склад фахових атестаційних комісій ВП НУБіП України 

«Ніжинський агротехнічний коледж». 
6. Про склад апеляційних комісій ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж». 
7. Про склад комісії для прийому документів, оформлення особових 

справ вступників. 
8. Розгляд заяв про поновлення. 
 

 
1.  СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Павловської Л.М., яка ознайомила присутніх про 
призначення  уповноваженої особи  приймальної комісії з питань прийому та 
розгляду електронних заяв   на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти. 
 
 
 



 
ВИСТУПИЛИ:  

Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В., завідувач 
відділення економіки, логістики та  інформаційних систем Романенко Т.В. з 
обговоренням даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

1.  Призначити Ландика О.Г. уповноваженою особою приймальної 
комісії з питань прийому та розгляду  електронних заяв. 

 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови приймальної комісії  

Шеїн Т.В., яка ознайомила присутніх про призначення голови відбіркової 
комісії на період вступної кампанії. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г., відповідальний секретар приймальної комісії 
Павловська Л.М., з обговоренням даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

 Призначити Романенко Т.В. головою відбіркової комісії на період 
вступної кампанії. 

 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови приймальної комісії 

Шеїн Т.В., яка ознайомила присутніх про створення предметних 
екзаменаційних комісій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». Наголосила, що предметні екзаменаційні комісії утворюються для 
проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової 
(повної) загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г., відповідальний секретар приймальної комісії 
Павловська Л.М.з обговоренням даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

Склад  предметних  екзаменаційних комісій     ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». 
 

4. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови приймальної комісії 
Шеїн Т.В., яка ознайомила присутніх про створення комісій для проведення 
співбесіди ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
Наголосила, що комісія утворюються для проведення співбесіди при вступі 



на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на 
основі базової  загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г., відповідальний секретар приймальної комісії 
Павловська Л.М., з обговоренням даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

Склад комісії для проведення співбесіди    ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж». 
 

5. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної 
комісії Павловської Л.М., яка ознайомила присутніх про створення фахових 
атестаційних комісій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». Наголосила, що фахові атестаційні комісії утворюються для 
проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на 
навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В., завідувач 
відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації                    
Ландик О.Г. з обговоренням даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ:  

Склад  фахових атестаційних комісій  ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж». 

 
6. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Павловської Л.М., яка ознайомила присутніх про створення 
апеляційних комісій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
коледж». Наголосила, що комісія створюється відповідно до Наказу 
Міністерства освіти і наукиУкраїни від 15.10.2015 № 1085 «Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу» та Положення про 
приймальну комісію Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний 
коледж» з метою вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів 
(вступників) стосовно результатів вступних випробувань. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г., голова циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін Шевченко В.Г. з обговоренням даного питання. 
 
 



УХВАЛИЛИ:  
Склад   апеляційних комісій   ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж». 
 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії Павловської Л.М., яка ознайомила присутніх про склад комісії для 
прийому документів, оформлення особових справ вступників. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В., завідувач 
відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації                    
Ландик О.Г. з обговоренням даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ:  

Склад  комісії  для прийому документів, оформлення  особових справ 
вступників у  ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж». 
 

8. СЛУХАЛИ:  
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії        

Павловської Л.М. про надходження заяв про поновлення. 
 

ВИСТУПИЛИ: заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн 
Т.В., яка повідомила про надходження заяв про поновлення на денну форму 
навчання: 

- за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК»; 

на 4-й курс  
від Гожого Сергія Анатолійовича. 

 
1. Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 4-му курсі денної форми 

навчання за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в АПК» є вакантні місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Гожий С.А. подав до приймальної комісії коледжу усі 
необхідні документи для поновлення, уклав угоду про навчання. 
Запропонувала: поновити за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в АПК»  Гожого С.А. до складу 
студентів 4-го курсу денної форми навчання з 04.02.2019.  

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до листа Департаменту вищої освіти Міністерства 
освіти і науки України від 11.08.2014 № 4/2-22-552-14 «Про технічне 
відрахування з вищих навчальних закладів» до Положення про порядок 
переведення, відрахування і поновлення студентів вищих навчальних 
закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 15.07.1996              № 245 поновити  Гожого Сергія Анатолійовича до 



складу студентів 4-го курсу денної форми навчання за спеціальністю 
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК» 
(гр. ЕН 151) на вакантне місце за кошти фізичних, юридичних осіб з 
04.02.2019. 
 
 
Голова приймальної комісії                          (підпис) О.В.Литовченко 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії     (підпис) Л.М.Павловська 


