
Відокремлений структурний підрозділ  

"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

25.01.2022 м. Ніжин                                           № 01 

 

Засідання приймальної комісії  

 

Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії – Романенко Т.В. 

Присутні: Божок Ю.А., Гусєв О.С., Дейкун П.В., Іванченко І.Г., Ландик О.Г., 

Сурмачевський М.С., 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 Петриченко Н.Г. головою предметної екзаменаційної 

комісії з математики. 

2. Призначити Кислу О.М. головою предметної екзаменаційної комісії 

з української мови та літератури. 

3. Призначити Шевченка В.Г. головою предметної екзаменаційної 

комісії з історії України.  

4. Призначити Савченко І.Є. головою предметної екзаменаційної 

комісії з географії. 

5. Затвердити склад предметних екзаменаційних комісії на період 

проведення конкурсних вступних випробувань та здійснити розподіл 

обов’язків: 

1. На період проведення конкурсних вступних випробувань створити 

предметну екзаменаційну комісію з математики в такому складі: 

Демченко І.В., викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін;   

Кочур Д.О., викладач циклової комісії з комп’ютерної інженерії. 

2. На період проведення конкурсних вступних випробувань створити 

предметну екзаменаційну комісію з української мови та літератури в такому 

складі: 
 

Івановська Ю.Г., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

Хомич В.І., викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін. 

 3. На період проведення конкурсних вступних випробувань створити  

предметну екзаменаційну комісію з історії України в такому складі: 

Грабовецький О.І. - викладач циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

Литовченко В.П. - викладач ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» (за згодою). 

4. На період проведення конкурсних вступних випробувань 

створити предметну екзаменаційну комісію з географії в такому складі: 
 

Микула О.С. - викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; 



Семеніхін А.В. - завідувач кафедри життєдіяльності і 

природокористування ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут» (за згодою). 

 

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 та здійснити розподіл обов’язків: 

 

Для проведення співбесіди з профільної дисципліни при вступі на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра створити комісію в складі: 
 

голова комісії: Петриченко Н.Г., викладач вищої математики циклової 

комісії загальноосвітніх дисциплін; 
 

члени комісії:  Демченко І.В., викладач математики циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін; 

 Кисла О.М., викладач української мови і літератури 

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. 

 

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 створити фахові атестаційні комісії в 

складі: 

- За спеціальністю «Агроінженерія»: 
 

голова комісії: Кириченко О.М., голова циклової комісії з експлуатації 

машин і обладнання та фундаментальних дисциплін; 

члени комісії: Мошко В.В., викладач циклової комісії з експлуатації 

машин і обладнання та фундаментальних дисциплін; 

 Топчій С.І., викладач циклової комісії з експлуатації 

машин і обладнання та фундаментальних дисциплін. 

- За спеціальностями «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»: 

 

голова комісії:   Соломко Н.О., голова циклової комісії з 

електроенергетики та систем автоматизації; 

члени комісії: Кубрак Р.Д., викладач циклової комісії з 

електроенергетики та систем автоматизації; 

 Олешко М.І., викладач циклової комісії з 

електроенергетики та систем автоматизації. 
 

- За спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»: 
 

голова комісії:  Калініченко А.О., голова циклової з комп’ютерної 

інженерії; 

члени комісії: Іванов Є.К., викладач циклової комісії з комп’ютерної 

інженерії; 

 Якубінська Л.Г., викладач кафедри автоматизації та 

електроінженерії. 

 

- За спеціальністю «Транспортні технології»: 
 

голова комісії:   Дяченко Л.А., голова циклової комісії з транспортних 

технологій; 

члени комісії: Горбач В.І., викладач циклової комісії з транспортних 

технологій; 

 Петрик А.М., викладач циклової комісії з транспортних 

технологій. 
 

- За спеціальністю «Облік і оподаткування»: 
 

голова комісії:  Потопальська Н.В., викладач циклової комісії з 

транспортних технологій; 

члени комісії: Терещенко І.М., викладач циклової комісії спеціальних 

економічних дисциплін; 

 Федоренко Л.В., викладач циклової комісії спеціальних 

економічних дисциплін. 

 

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: 

 

1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів, які 

вступають на навчання у 2021 році на базі базової і повної загальної 

середньої освіти, створити апеляційні комісії в складі: 

 

голова комісії:  Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 
 

секретар комісії: Іванченко І.Г., заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, викладач; 

члени комісії: 

- з математики: 
 

Кресан Т.А. - викладач фізики циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін; 

Демчук І.О. -  викладач кафедри природничо-математичних 

дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут», (за згодою); 

 

- з української мови: 
 

Толочко С.В. - викладач кафедри педагогіки НУБіП України, (за 

згодою); 

 

Шостка М.М. - викладач української літератури циклової комісії 

соціально-гуманітарних; 

- з історії України: 
 

Кедун І.С. - викладач всесвітньої історії Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, 

(за згодою); 

- з географії: 
 

Дейкун І.О. - викладач географії Ніжинської ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 15, (за згодою). 

 



2. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій абітурієнтів, які 

вступають на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних 

рівнів, створити апеляційну комісію в складі: 

 

голова комісії:  Шеїн Т.В., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 
 

секретар комісії: Іванченко І.Г., заступник відповідального секретаря 

приймальної комісії, викладач; 

 

члени комісії: 

- з фаху за спеціальністю «Агроінженерія»: 
 

Іллюшко В.М. - викладач ДНЗ «Ніжинський професійний 

аграрний ліцей Чернігівської області», (за 

згодою); 

- з фаху за спеціальностями "Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка", "Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології ": 

Лементарьов В.В. - викладач кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки ВП НУБІП 

України «Ніжинський агротехнічний інститут»,  

(за згодою); 

Концур  В.В.  викладач кафедри автоматизації та 

електроінженерії; 

 

- з фаху за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія ": 
 

Орел О.В. - викладач циклової комісії з комп’ютерної 

інженерії; 

 

 

- з фаху за спеціальністю"Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)": 
 

Махмудов І.І. - викладач кафедри транспортні технології ВП 

НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»,  (за згодою); 

 

- з фаху за спеціальністю "Облік і оподаткування ": 
 

Царук Н.Г. - викладач кафедри обліку і оподаткування ВП 

НУБІП України «Ніжинський агротехнічний 

інститут»,  (за згодою). 

 

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): 
 

- Андрущенко О.М., секретар навчальної частини; 

-  Власюк А.Л., медична сестра; 

- Гусєв О.С., провідний юрисконсульт; 

-    Дворник А.В., викладач; 

- Колесник Т.П., викладач; 

- Короткіна О.В.,  лаборант; 

-    Краснікова К.С., лаборант; 

-  Лавська Н.В., методист навчально-методичного підрозділу; 

- Литвиненко В.В., методист відділень; 

- Малахова Д.М., викладач; 

- Марущак П.Д., викладач; 

- Орел О.В., викладач; 

- Постол Л.М., інспектор зі спецобліку та паспортного режиму; 

- Приходько С.П., викладач; 

- Скальницька І.В., бібліотекар; 

- Чередник С.А., викладач; 

- Шкодин А.В., викладач. 

 

2. Затвердити склад комісії для проведення консультацій з питань 

вибору майбутньої професії: 
 

- Булавенко Ю.К., викладач; 

- Дейкун П.В., викладач; 

- Петрик А.М., викладач; 

- Помазан М.Г., викладач; 

- Мошко В.В., викладач. 

 

3. Затвердити склад комісії для чергування під час складання 

вступних іспитів: 
 

- Даниш Б.О.,  лаборант; 

- Самовтор А.О., електромонтер з обслуговування та ремонту 

електроустаткування; 

- Семирозум Ю.С., електромонтер з обслуговування та ремонту 

електроустаткування; 

- Сенько С.В., провідний інженер з обслуговування 

комп’ютерної техніки; 

- Тонконог М.В., лаборант. 

 



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 заочну 

форму навчання: 

- за спеціальністю Агроінженерія; 

на 2-й курс  

від Шульги Віктора Вікторовича; 

 

Шеїн Т.В. повідомила про те, що на 2-му курсі заочної форми навчання 

за спеціальністю Агроінженерія є вакантні місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб. Шульга В.В. подав до приймальної комісії коледжу усі 

необхідні документи для поновлення, уклав угоду про навчання. 

Запропонувала: поновити за спеціальністю Агроінженерія Шульгу В.В. до 

складу студентів 2-го курсу заочної форми навчання з 31.01.2022.  

 

УХВАЛИЛИ:  

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 Шульгу Віктора Вікторовича до 

складу студентів 2-го курсу заочної форми навчання за спеціальністю 

Агроінженерія (гр. ЗМ201ск) на вакантні місця за кошти фізичних, 

юридичних осіб з 31.01.2022. 

 

 
Голова приймальної комісії Олена ЛИТОВЧЕНКО 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії Тетяна РОМАНЕНКО  

 

 


