
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

19.01.2017 м. Ніжин № 01 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Лукач В.С. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Сидорович О.С. 
Присутні: Кулик В.П., Герасименко В.П., Івановський А.В., Василюк В.І.,  

Царук Н.Г., Заверткін А.А., Македон Г.М., Калінін А.В., Касяненко 
                  Л.В., Гомоляко Р.А. 

 
Порядок денний: 

 
Розгляд заяв про поновлення, переведення. 

 
СЛУХАЛИ:  
 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Сидорович 
О.С. про надходження заяв про поновлення та переведення на заочну форму 
навчання: 

за напрямом підготовки "Процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва": 

на 3-й курс  
від Лопатинського В’ячеслава Анатолійовича та Миколайця Владислава 

Валерійовича; 
 
за напрямом підготовки "Облік і аудит" 
на 4-й курс  
від Плодієнко Світлани Олегівни; 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

1. В.о. декана факультету механізації сільського господарства 
Василюк В.І., який повідомив про те, що на 3-му курсі заочної форми навчання 
за напрямом підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового 
виробництва" є вакантні місця за кошти фізичних, юридичних осіб. 
Лопатинський В.А. та Миколаєць В.В. подали до приймальної комісії інституту 
усі необхідні документи для поновлення і переведення, уклали угоду про 
навчання. Лопатинський В.А. та Миколаєць В.В. академзаборгованості не 
мають. Запропонував поновити за напрямом підготовки "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" за заочною формою навчання 



Лопатинського В.А. до складу студентів 3-го курсу на умовах контракту з 
19.01.2017, а Миколайця В.В., який навчався на місці державного замовлення 
перевести зі складу студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" 
на 3 курс заочної форми навчання (гр. ЗБМ-141) з 19 січня 2017 року за умов 
договору.   
 

2. В.о. заступника директора з навчально-виховної роботи Кулик В.П., 
заступник голови студентської ради інституту Кас’яненко Л.В. з обговоренням 
поновлення і переведення Лопатинського В.А. та Миколайця В.В. Підтримали 
пропозицію Василюка В.І. щодо поновлення та переведення на заочну форму 
навчання даних осіб. 

 
3. В.о. декана факультету економіки, менеджменту та логістики Царук 

Н.Г., яка доповіла про те, що на 4-му курсі заочної форми навчання за 
напрямом підготовки "Облік і аудит" є вакантне місце державного замовлення, 
оскільки був відрахований за невиконання навчального плану Ридзель В.В. 
Царук Н.Г. надала приймальній комісії рейтинг успішності за результатами 
зимової сесії студентів 4-го курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки "Облік і аудит", які навчаються на місцях за кошти фізичних, 
юридичних осіб. Студентка Плодієнко С.О. має найвищий бал. Запропонувала 
перевести студентку Плодієнко С.О. на вакантне місце державного замовлення. 

 
4. В.о. заступника директора з навчально-виховної роботи Кулик В.П., 

заступник голови студентської ради інституту Кас’яненко Л.В. з обговоренням 
поновлення і переведення Плодієнко С.О. Підтримали пропозицію Царук Н.Г. 
щодо переведення на вакантне місце держзамовлення даної особи. 

 
УХВАЛИЛИ:  

 
1. Відповідно до статті 46 Закону України "Про вищу освіту"  

від 01.07.2014 №1556-VI 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 
ЛОПАТИНСЬКОГО В’ячеслава Анатолійовича до складу студентів 3-го курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" (гр. ЗБМ141) на вакантне місце за 
кошти фізичних, юридичних осіб з 19.01.2017. 

 
 

2. Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та 
поновлення студентів ВНЗ, затвердженого наказом МОН від 15.07.1996 № 245 
перевести МИКОЛАЙЦЯ Владислава Валерійовича до складу студентів 3-го 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки "Процеси, машини та 
обладнання агропромислового виробництва" (гр. ЗБМ141) на вакантне місце за 
кошти фізичних, юридичних осіб з 19.01.2017. 

 




