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Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Романенко Т.В. 
Присутні: Гусєв О.С., Дейкун П.В., Іванченко І.Г., Лаврінець К.П.,  

Ландик О.Г., Стець Д.О., Шевченко Н.О., Шеїн Т.В. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про призначення  уповноваженої особи приймальної комісії з 
питань прийому та розгляду  електронних заяв. 

2.  Про склад предметних екзаменаційних комісій ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України». 

3.Про склад комісій для проведення співбесіди ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України». 

4. Про склад фахових атестаційних комісій ВСП «Ніжинський фаховий 
коледж НУБіП України». 

5. Про склад апеляційних комісій ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України». 

6. Про склад комісії для прийому документів, оформлення особових 
справ вступників. 

7. Розгляд заяв про поновлення. 
 

 
1.  СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря 

приймальної комісії Романенко Т.В., яка ознайомила присутніх про 
призначення  уповноваженої особи  приймальної комісії з питань прийому та 
розгляду електронних заяв   від вступників. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В., методист 
навально-методичного підрозділу Лавська Н.В. з обговоренням даного 
питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

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



2. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови приймальної комісії Шеїн 
Т.В., яка ознайомила присутніх про створення предметних екзаменаційних 
комісій ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». Наголосила, 
що предметні екзаменаційні комісії утворюються для проведення конкурсних 
вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 
(повної) загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

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

1. Призначити голів та склад предметних екзаменаційних комісій з 
математики, української мови, історії України, географії. 
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови приймальної комісії  
Шеїн Т.В., яка ознайомила присутніх про створення комісій для проведення 
співбесіди ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». Наголосила, 
що комісія утворюються для проведення співбесіди при вступі на навчання 
для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 
на основі базової (повної) загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

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

Затвердити склад комісії для проведення співбесіди на період вступних 
випробувань. 
 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Романенко Т.В., яка ознайомила присутніх про створення фахових 
атестаційних комісій ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 
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:  
Затвердити склад фахових атестаційних комісій та здійснити розподіл 

обов’язків при вступі на навчання для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра. 

Затвердити склад фахових атестаційних комісій та здійснити розподіл 
обов’язків при вступі на програму підготовки фахівців ОC «Бакалавр».  

 
5. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Романенко Т.В., яка ознайомила присутніх про створення апеляційних 
комісій ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». Наголосила, 
що комісія створюється відповідно до «Положення про приймальну комісію 
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 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., заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії Іванченко І.Г. з обговоренням даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ:  

Затвердити склад апеляційних комісій та здійснити розподіл обов’язків. 
Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів, які 

вступають на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, створити апеляційну комісію. 
 
6. СЛУХАЛИ: Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 
Романенко Т.В., 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:  

1. Затвердити склад комісії для прийому документів, оформлення 
особових справ вступників (технічний персонал) та для проведення 
консультацій з питань вибору майбутньої професії, для чергування під час 
складання вступних іспитів: 

 

7. СЛУХАЛИ:  
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії        

Романенко Т.В. 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 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»; 

на 4-й курс  
від Бицького Владислава Віталійовича; 
від Герасименка Тімофєя Олеговича. 

 
- за спеціальністю «Транспортні технології»; 
на 2-й курс  
від Шимка Дмитра Олександровича; 

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

навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» є вакантні місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 
Бицький В.В. та Герасименко Т.О. подали до приймальної комісії коледжу 
усі необхідні документи для поновлення, уклали угоду про навчання. 
Запропонувала: поновити за спеціальністю «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»  Бицького В.В. та Герасименка Т.О. до 
складу студентів 4-го курсу денної форми навчання з 01.02.2021.  

2. Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 2-му курсі денної форми 
навчання за спеціальністю «Транспортні технології» є вакантні місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб. Шимко Д.О. подав до приймальної 
комісії коледжу усі необхідні документи для поновлення, уклав угоду про 
навчання. Запропонувала: поновити за спеціальністю «Транспортні 
технології»  Шимка Д.О. до складу студентів 2-го курсу денної форми 
навчання з 01.02.2021.  

 
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» поновити Бицького Владислава 
Віталійовича та  Герасименка Тімофєя Олеговича до складу студентів 4-го 
курсу денної форми навчання за спеціальністю «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» (гр. ЕН 171) на вакантні місця за кошти 
фізичних, юридичних осіб з 01.02.2021. 

2. 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» поновити Шимка Дмитра 
Олександровича до складу студентів 2-го курсу денної форми навчання за 
спеціальністю «Транспортні технології» (гр. ПН 191) на вакантне місце за 
кошти фізичних, юридичних осіб з 01.02.2021. 
 
Голова приймальної комісії О.В.Литовченко 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Т.В.Романенко  


