Відокремлений підрозділ Національного університету
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№ 01

Засідання приймальної комісії
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В.
Відповідальний секретар
приймальної комісії
– Романенко Т.В.
Присутні: Шеїн Т.В., Іванченко І.Г., Ландик О.Г., Кулик О.А., Кириченко О.М.,
Приходько С.П., Дейкун П.В., Бублик Є.О., Повисша К.П.
Порядок денний:
1. Про проведення Дня відкритих дверей.
2. Розгляд заяв про поновлення, переведення.
1. СЛУХАЛИ:
Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка
доповіла про підготовку до Дня відкритих дверей та надала план його
проведення. Повідомила, що відправлені листи (паперові і електронні) з
запрошенням випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, професійнотехнічних закладів освіти Чернігівської області. Підготовлені матеріали про
навчальний заклад, буклети, оголошення.
ВИСТУПИЛИ: директор коледжу Литовченко О.В., заступник директора з
навчально-виховної роботи Шеїн Т.В. з обговорення проведення Дня відкритих
дверей.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити план проведення Дня відкритих дверей який відбудеться
19 березня 2016 року об 11.00.
2. Залучити до участі в Дні відкритих дверей абітурієнтів із числа
випускників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних
закладів освіти до участі у Дні відкритих дверей.
Відповідають:

Новіков М.Г., Шеїн Т.В., голови випускових циклових
комісій.
3. Ознайомити абітурієнтів з навчально-методичною та матеріальною
базами, досягненнями та традиціями коледжу.
Відповідають:

Шеїн Т.В., Новіков М.Г., голови випускових циклових
комісій.

2. СЛУХАЛИ:
Інформацію
відповідального
секретаря
приймальної
Романенко Т.В. про надходження заяв про поновлення та переведення.

комісії

ВИСТУПИЛИ: завідувач відділення технічно-енергетичних систем та засобів
автоматизації Ландик О.Г., який доповів про надходження заяв про поновлення
на денну форму навчання
за спеціальністю "Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва";
на 3-й курс
від Андрієнка Андрія Юрійовича;
на 2-й курс
від Сергійчика Євгенія Олександровича, Кресана Владислава
Олексійовича;
за спеціальністю "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому комплексі":
на 4-й курс
від Бобка Богдана Анатолійовича;
на 2-й курс
від Котюха Романа Миколайовича;
за спеціальністю "Монтаж, обслуговування засобів та систем
автоматизації технологічного виробництва":
на 4-й курс
від Яремчука Дмитрія Вікторовича;
а також повідомив про надходження заяви Бутенка Олексія Анатолійовича про
переведення зі спеціальності "Монтаж, обслуговування засобів та систем
автоматизації технологічного виробництва" за державним замовленням (2 курс)
на спеціальність "Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва" (2 курс) на умовах договору.
1. Ландик О.Г. повідомив про те, що на 3-му та 2-му курсі денної форми
навчання за спеціальністю «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва» є вакантні місця за кошти фізичних та
юридичних осіб. Андрієнко А.Ю., Сергійчик Є.О. та Кресан В.О. подали до
приймальної комісії коледжу усі необхідні документи для поновлення, уклали
угоду про навчання. Андрієнко А.Ю., Сергійчик Є.О. та Кресан В.О. мають
академічні заборгованості, для них складено та затверджено графік ліквідації
академічних заборгованостей. Запропонував: поновити за спеціальністю
«Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»
Андрієнка А.Ю. до складу студентів 3-го курсу денної форми навчання,
Сергійчика Є.О. та Кресана В.О. до складу студентів 2-го курсу денної форми
навчання з 25.01.2016.
Ландик О.Г. повідомив 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. Бобко Б.А. подав до приймальної комісії коледжу усі

необхідні документи для поновлення, уклав угоду про навчання. Бобко Б.А. має
академічну заборгованість, для нього складено та затверджено графік ліквідації
академічної заборгованості. Запропонував: поновити за спеціальністю
"Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі" Бобка Б.А. до складу студентів 4-го курсу денної
форми навчання з 25.01.2016.
Ландик О.Г. повідомив про те, що на 2-му курсі денної форми навчання
за спеціальністю "Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому комплексі" є вакантне місце за державним
замовленням. Котюх Р.М. подав до приймальної комісії коледжу усі необхідні
документи для поновлення. Котюх Р.М. має академічну заборгованість, для
нього складено та затверджено графік ліквідації академічної заборгованості.
Запропонував: поновити за спеціальністю "Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" Котюха Р.М. до
складу студентів 2-го курсу денної форми навчання з 25.01.2016.
Ландик О.Г. повідомив про те, що на 4-му курсі денної форми навчання
за спеціальністю "Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва" є вакантні місця за кошти фізичних та юридичних
осіб. Яремчук Д.В. подав до приймальної комісії коледжу усі необхідні
документи для поновлення, уклав угоду про навчання. Яремчук Д.В. має
академічну заборгованість, для нього складено та затверджено графік ліквідації
академічної заборгованості. Запропонував: поновити за спеціальністю
"Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва" Яремчука Д.В. до складу студентів 4-го курсу денної форми
навчання з 18.01.2016.
Ландик О.Г. повідомив про те, що на 2-му курсі денної форми навчання
за спеціальністю «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва» є вакантні місця за кошти фізичних та
юридичних осіб. Бутенко О.А. подав до приймальної комісії коледжу усі
необхідні документи для переведення, уклав угоду про навчання. Бутенко О.А.
має академічну заборгованості, для нього складено та затверджено графік
ліквідації академічної заборгованості. Запропонував: перевести на
спеціальність «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва» Бутенка О.А. до складу студентів 2-го курсу денної форми
навчання з 11.01.2016.
2. Заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В., голова
циклової комісії технічного сервісу та експлуатації машин і обладнання
Кириченко О.М. щодо поновлення та переведення на навчання даних осіб.
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 Андрієнка Андрія Юрійовича до складу студентів 3-го курсу

денної форми навчання за спеціальністю "Експлуатація та ремонт машин і
обладнання агропромислового виробництва" (гр. МН131) на вакантне місце за
кошти фізичних, юридичних осіб з 25.01.2016.
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» 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 Сергійчика Євгенія Олександровича, Кресана Владислава
Олексійовича до складу студентів 2-го курсу денної форми навчання за
спеціальністю "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва" (гр. МН141) на вакантні місця за кошти фізичних, юридичних
осіб з 25.01.2016.
3. 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 Бобка Богдана Анатолійовича до складу студентів 4-го курсу
денної форми навчання за спеціальністю "Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" (гр. ЕН121) на
вакантне місце за кошти фізичних, юридичних осіб з 25.01.2016.
4. 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 Котюха Романа Миколайовича до складу студентів 2-го курсу
денної форми навчання за спеціальністю "Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі" (гр. ЕН141) на
вакантне місце за кошти державного бюджету з 25.01.2016.
5. 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 Яремчука Дмитрія Вікторовича до складу студентів 4-го курсу
денної форми навчання за спеціальністю "Монтаж, обслуговування засобів та
систем автоматизації технологічного виробництва" (гр. АН121) на вакантне
місце за кошти фізичних, юридичних осіб з 18.01.2016.
6.
Відповідно 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 перевести
Бутенка Олексія Анатолійовича з 2-го курсу денної форми навчання зі
спеціальності "Монтаж, обслуговування засобів та систем автоматизації
технологічного виробництва" (гр. АН141) на 2 курс денної форми навчання за
спеціальністю "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

