
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний коледж"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

30.01.2019 м. Ніжин № 02 
 

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. Розгляд заяв про поновлення. 

 
1. 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 «Агроінженерія»; 
на 2-й курс  
від Курочки Владислава Сергійовича; 
 
1. Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 2-му курсі денної форми навчання 

за спеціальністю «Агроінженерія» є вакантні місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб. Курочка В.С подав до приймальної комісії коледжу усі 
необхідні документи для поновлення, уклав угоду про навчання. 
Запропонувала: поновити за спеціальністю «Агроінженерія» Курочку В.С. до 
складу студентів 2-го курсу денної форми навчання з 04.02.2019. 

2. Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г. щодо поновлення на навчання даної особи. 

 
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 Курочку Владислава Сергійовича  до складу студентів 2-го курсу 
денної форми навчання за спеціальністю «Агроінженерія» (гр. МС171) на 
вакантне місце за кошти фізичних, юридичних осіб з 04.02.2019. 

 
2.  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 агропромисловому комплексі» 
на 4-й курс  

від Стаценка Станіслава Сергійовича 
 

1. Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 4-му курсі денної форми 
навчання за спеціальністю «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок  в агропромисловому комплексі» є вакантні місця 
за кошти фізичних та юридичних осіб. Стаценко С.С. 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 агропромисловому комплексі» 
Стаценка С.С. до складу студентів 4-го курсу денної форми навчання з 
04.02.2019. 

2. Завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів 
автоматизації Ландик О.Г. щодо поновлення на навчання даної особи. 

 
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 Стаценка Станіслава Сергійовича до складу 
студентів 4-го курсу денної форми навчання за спеціальністю «Монтаж, 
обслуговування та ремонт електротехнічних установок  в агропромисловому 
комплексі» (гр. ЕН151) на вакантне місце за кошти фізичних, юридичних осіб з 
04.02.2019. 

 
за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» 

на 3-й курс      
від Пономаренка Сергія Володимировича 

 



1. Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 3-му курсі денної форми 
навчання за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» є вакантні місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб. Пономаренко С.В. подав до приймальної комісії 
коледжу усі необхідні документи для поновлення, уклав угоду про навчання. 
Пономаренко С.В. має академічні заборгованості, для нього складено та 
затверджено графік ліквідації академічних заборгованостей. Запропонувала: 
поновити за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» Пономаренка С.В. до 
складу студентів 3-го курсу денної форми навчання з 04.02.2019. 

2. Завідувач відділення економіки, логістики та інформаційних систем  
Романенко Т.В.  щодо поновлення на навчання даної особи. 

 
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 Пономаренка  Сергія Володимировича  до складу 
студентів 2-го курсу денної форми навчання за спеціальністю «Комп’ютерна 
інженерія» (гр. КН161) 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 


