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Порядок денний: 
 

Про хід подачі заяв і документів вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр та про допуск абітурієнтів до вступних випробувань, і 
до участі в конкурсному відборі. 

 
СЛУХАЛИ: 
 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В. про хід 

подачі заяв і документів вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр та про допуск абітурієнтів до вступних випробувань, і до участі в 
конкурсному відборі. 

 
УХВАЛИЛИ: 
 
Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр у 2020 році, затверджених наказами МОН України 
від 30.10.2019 № 1350, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 17.01.2020 
№ 49/34332, від 03.06.2020 № 753 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 30 жовтня 2019 року № 1350» та Правил прийому на навчання для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» на 2020 р. допустити до вступних випробувань за 
денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти на місця державного 
замовлення вступників: 
 

1.1 За спеціальністю "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології": 
 

№ 
п/п Прізвище, ім'я, по батькові 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 12 б.) 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 200 б.) 

Додат-
ковий 

бал 

Сіль-
ський 
коефі-
цієнт 

1. Педора Данило 
Олександрович 7,00 150,00   

2. Бондарь Віталій 
Володимирович 9,4 174  1,05 



3. Лазарев Владислав Вікторович 8,8 168   

4. Вовк Артур Володимирович 7,7 157   

5. Восколович Віктор 
Сергійович 8,1 161   

 
які подали свідоцтво про базову загальну середню освіту. 
 

1.2 За спеціальністю "Комп’ютерна інженерія ": 
 

№ 
п/п Прізвище, ім'я, по батькові 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 12 б.) 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 200 б.) 

Додат-
ковий 

бал 

Сіль-
ський 
коефі-
цієнт 

1. Педора Данило 
Олександрович 7,00 150,00 20,83  

2. Бондарь Віталій 
Володимирович 9,40 174,00  1,05 

 
які подали свідоцтво про базову загальну середню освіту. 
 

1.3 За спеціальністю "Транспортні технології (автомобільний транспорт)": 
 

№ 
п/п Прізвище, ім'я, по батькові 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 12 б.) 

Середній бал 
свідоцтва про 

базову 
загальну 

середню освіту 
(за 200 б.) 

Додат-
ковий 

бал 

Сіль-
ський 
коефі-
цієнт 

1. Педора Данило 
Олександрович 7,00 150,00    

2. Ханєнко Олеся Дмитрівна 8,0 160,0   1,05 

3. Замарин Кирило Вікторович 6,1 141,0   
 

 
 

Голова приймальної комісії                                          О.В.Литовченко 
 
Відповідальний секретар приймальної комісії             Т.В.Романенко 


