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Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Павловська Л.М. 
Присутні: Шеїн Т.В., Романенко Т.В., Ландик О.Г., Дейкун П.В.,  

Лавська Н.В., Шевченко Н.О., Шевченко В.Г., Мороз  М.С.,  Савостьянова Т.С.  
 

Порядок денний: 
 

1. Зарахування за квотою 1 та  загальним конкурсом (на місця державного замовлення) 
до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою навчання на 
основі базової загальної середньої освіти. 

2. Рекомендації до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних 
або юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною 
формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. 

3. Рекомендації до зарахування за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою 
навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

4. Рекомендації до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних 
або юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за заочною 
формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

5. Рекомендації до зарахування за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою 
навчання на основі на основі ОКР «Молодший спеціаліст». 

6. Про хід подачі заяв і документів вступників за ОКР "Молодший спеціаліст"  
   та про допуск абітурієнтів до  участі в конкурсному відборі. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 
присутніх списки осіб, які виконали вимоги до зарахування на місця державного замовлення 
до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою навчання на 
основі базової загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М з обговорення даного 
питання. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати за квотою 1 та   загальним конкурсом (на місця державного замовлення) 
на денну форму навчання за спеціальністю «Агроінженерія» на основі базової загальної 
середньої освіти (Додаток 1). 

2. Зарахувати за квотою 1 та   загальним конкурсом (на місця державного замовлення) 
на денну форму навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» на основі базової загальної середньої освіти (Додаток 2). 



3. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) на денну 
форму навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» на 
основі базової загальної середньої освіти  (Додаток 3). 

4. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) за 
спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 4). 

5. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) за 
спеціальністю «Облік і оподаткування» на основі базової загальної середньої освіти (Додаток 
5). 

6. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) за 
спеціальністю «Транспортні технології» на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 6). 

 
Розмістити накази на зарахування на сайті навчального закладу та стендах приймальної 

комісії. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 
присутніх списки рекомендованих до зарахування (на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною 
формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М., завідувач відділення 
технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації      Ландик О.Г. з обговорення даного 
питання. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Агроінженерія» на основі базової загальної 
середньої освіти  (Додаток 1). 

2. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» на основі базової загальної середньої освіти  (Додаток 2). 

3. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані 
технології» на основі базової загальної середньої освіти        (Додаток 3). 

4. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» на основі базової 
загальної середньої освіти (Додаток 4). 

5. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Облік і оподаткування» на основі базової 
загальної середньої освіти (Додаток 5). 

6. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю «Транспортні технології» на основі базової 
загальної середньої освіти (Додаток 6). 

 
Розмістити списки рекомендованих до зарахування на сайті навчального закладу та 

стендах приймальної комісії. 
 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 
присутніх списки рекомендованих до зарахування (на місця державного замовлення) до ВП 



НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою навчання на основі 
ОКР «Кваліфікований робітник». 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М. з обговорення даного 
питання. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) на денну форму навчання за спеціальністю «Агроінженерія» на основі  
ОКР «Кваліфікований робітник» (Додаток 7). 
 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 
присутніх списки рекомендованих до зарахування (на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб) до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за заочною 
формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М. з обговорення даного 
питання. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб) на заочну форму навчання за спеціальністю «Агроінженерія» на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» (Додаток 8). 

 
   

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 

присутніх списки рекомендованих до зарахування (на місця державного замовлення) до ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною формою навчання на основі 
ОКР «Молодший спеціаліст». 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М. з обговорення даного 
питання. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) на денну форму навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (Додаток 9). 

 
6. СЛУХАЛИ: 
 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Павловської Л.М., про хід 
подачі заяв і документів вступників за ОКР "Молодший спеціаліст" та про допуск 
абітурієнтів до  участі в конкурсному відборі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Павловська Л.М., заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В з обговорення даного 
питання. 



 
УХВАЛИЛИ: 

 
6. Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста 

в 2019 році, затверджених наказом МОН України від 10.10.2018 № 1082 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 30.10.2018 № 1231/32683 та правил прийому до ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» на 2019 р. допустити до участі в конкурсному 
відборі за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти на вакантні 
місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) за умов договору з фізичними або 
юридичними особами вступників: 

6.1 За спеціальністю "" Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":": 
 

№ 
п/п 

Прізвище 
Ім'я 

По батькові 

Середній 
бал 

документ
а про 
повну 

загальну 
середню 
освіту 

Укр. 
мова. Матем. Історія 

України Географія Конкурс-
ний бал 

1. 
Клочко Назар 
Володимирович 
 

156,0 115,0   138,0   409,00 

які подали до приймальної комісії коледжу відповідні документи та сертифікати з 
результатами не нижче 100 балів з конкурсних предметів. 

 
 
6.2 За спеціальністю " Облік і оподаткування": 

 

№ 
п/п 

Прізвище 
Ім'я 

По батькові 

Середній 
бал 

документ
а про 
повну 

загальну 
середню 
освіту 

Укр. 
мова. Матем. Історія 

України Географія Конкурс-
ний бал 

1. Сугак Наталія 
Володимирівна 180,0 126,0     152,0 458,00 

2. 
Клочко Назар 
Володимирович 
 

156,0 115,0   138,0   409,00 

які подали до приймальної комісії коледжу відповідні документи та сертифікати з 
результатами не нижче 100 балів з конкурсних предметів. 

 
 
 
Голова приймальної комісії                                            (підпис) О.В.Литовченко 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії                (підпис) Л.М.Павловська 


