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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 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. 

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 повної загальної середньої освіти. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка довела до відома 
присутніх списки осіб, які виконали вимоги 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 з обговорення даного 
питання. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) на денну форму навчання за спеціальністю «Агроінженерія» на основі базової загальної 
середньої освіти (Додаток 1). 

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

5. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальністю «Транспортні технології» на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 5). 



6. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальністю «Облік і оподаткування» 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 осіб, які виконали вимоги до зарахування  на місця за кошти фізичних або 
юридичних осіб  до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж» за денною 
формою навчання на основі повної загальної середньої освіти. 
ВИСТУПИЛИ: 

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

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) на денну форму навчання за спеціальністю «Агроінженерія» на основі повної загальної 
середньої освіти. (Додаток 7). 

2. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) на денну форму навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» на основі повної загальної середньої освіти. (Додаток 8). 

3. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) на денну форму навчання за спеціальністю «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані 
технології» на основі повної загальної середньої освіти. (Додаток 9). 

4. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» на основі повної загальної середньої освіти. 
(Додаток 10). 

5. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальністю «Транспортні технології» на основі повної загальної середньої освіти. 
(Додаток 11). 

6. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних або юридичних 
осіб) за спеціальністю «Облік і оподаткування» на основі повної загальної середньої освіти. 
(Додаток 12). 

 
Розмістити накази на зарахування на сайті навчального закладу та стендах приймальної 

комісії. 
 
 
 
Голова приймальної комісії                                            (підпис) О.В.Литовченко 

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


