
Відокремлений структурний підрозділ  
"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 
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П Р О Т О К О Л  
 

26.03.2021 м. Ніжин № 03 
 

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 розгляд програм вступних випробувань. 
2. Про проведення Дня відкритих дверей онлайн. 

 
1. СЛУХАЛИ:  інформацію відповідального секретаря приймальної комісії  

Романенко Т.В. про розгляд програм вступних випробувань. 
 

ВИСТУПИЛИ: заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В. 
 

УХВАЛИЛИ:  
1. Затвердити: 

- програми вступних випробувань на основі базової середньої освіти; 
- програми вступних випробувань на основі повної середньої освіти; 
- програми вступних випробувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Кваліфікований робітник»; 
- програми співбесіди на основі базової середньої освіти; 
- програми вступних фахових випробувань на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник»; 
- програми вступних фахових випробувань на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 
 

2. Розмістити затверджені програми на сайті коледжу. 
 

2. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії  
Романенко Т.В., яка доповіла про підготовку до проведення Дня відкритих 
дверей онлайн 17 квітня 2021 року. Повідомила, що сплановано відео 
конференцію в програмі Zoom з метою ознайомлення випускників шкіл та 



професійно-технічних закладів освіти з особливостями вступу у 2021 році. 
Оновлені матеріали про коледж, оголошення, відеоролики. 

 
ВИСТУПИЛИ: в.о. директора коледжу Литовченко О.В. з пропозицією 
запросити до участі у зустрічі фахівця з профорієнтації Ніжинської 
міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості.  

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Проаналізувати інформацію щодо Вступної кампанії на сайті коледжу, 
внести корективи (за необхідності). 

2. Залучити до профорієнтації класних керівників, студентів та членів  
студентської ради коледжу. 

3. Розмістити оголошення у соціальних мережах. 
4. Запросити до участі у Дні відкритих дверей фахівця з профорієнтації 

Ніжинської міськрайонної філії Чернігівського обласного центру зайнятості. 
 

 
 

Голова приймальної комісії                     (підпис) О.В.Литовченко 
 

Відповідальний секретар  
приймальної комісії                                  (підпис) Т.В.Романенко  


