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Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Романенко Т.В. 
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Стець Д.О., Шевченко Н.О., Шеїн Т.В. 
 

Порядок денний: 
 

1. Переведення на вакантні місця державного замовлення до ВСП 
«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» осіб, які зараховані на навчання 
за кошти фізичних осіб за денною формою навчання на основі базової загальної 
середньої освіти. 

 
 

СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника голови приймальної комісії Шеїн Т.В., яка довела 

до відома присутніх, що відповідно до протоколу № 4 засідання конкурсної 
комісії МОН України від 02.09.2021 ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» надано 11 додаткових місць державного замовлення за денною 
формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. Для 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія надано 1 бюджетне місце, для 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 2 
місця, для спеціальності 208 Агроінженерія - 6 місць, для спеціальності 275 
Транспортні технології – 2 місця. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. та довела до 
відома присутніх, що відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр розділу XII.
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, здійснюється в такій 
послідовності: 

- особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 
років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 



учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший  від прохідного бала 
не більше ніж на 30 балів. 

Тетяна Василівна зазначила, що враховуючи Правила прийому можуть бути 
переведені на додаткові місця державного замовлення: 

- за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:  
- Іванов Максим Ярославович, батько якого є учасником бойових 

дій та особа з інвалідністю в наслідок війни; 
- за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка:  
- Купка Владислав Костянтинович, батько якого є учасником 

бойових дій; 
- Малюга Олександр Юрійович, батько якого є учасником бойових 

дій; 
- за спеціальністю 275 Транспортні технології: 

- Муромець Микола Олексійович, батько якого є учасником 
бойових дій; 
- Дубінський Олександр Сергійович, що має посвідчення дитина з 

інвалідністю віком до 18 років; 
- за спеціальністю 208 Агроінженерія (у відповідності до рейтингу 

вступників): 
- Подтьоп  Максим Григорович; 
- Жолобко Богдан Віталійович; 
- Хлібик Родіон Геннадійович; 
- Брей Геннадій Володимирович; 
- Гайдук Назар Михайлович; 
- Гусак Євген Євгенович. 

 
УХВАЛИЛИ: 

Перевести на вакантні місця державного замовлення до ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України» осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних осіб за денною формою навчання на основі базової загальної 
середньої освіти: 

- за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія:  
- Іванова Максима Ярославовича; 

- за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка:  
- Купку Владислава Костянтиновича; 
- Малюгу Олександра Юрійовича; 

- за спеціальністю 275 Транспортні технології: 
- Муромця Миколу Олексійовича; 
- Дубінського Олександра Сергійовича; 

- за спеціальністю 208 Агроінженерія: 
- Подтьопа  Максима Григоровича; 
- Жолобко Богдана Віталійовича; 



- Хлібика Родіона Геннадійовича; 
- Брея Геннадія Володимировича; 
- Гайдука Назара Михайловича; 
- Гусака Євгена Євгеновича. 

 
Розмістити накази на зарахування на сайті коледжу та стендах 

приймальної комісії. 
 
 

 
 
 
Заступник голови приймальної комісії                                          Т.В.Шеїн 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії               Т.В.Романенко 
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