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П Р О Т О К О Л  

 

27.07.2020 м. Ніжин № 14 

 

Засідання приймальної комісії  

 

Голова приймальної комісії –  Литовченко О.В. 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії –  Романенко Т.В. 

Присутні: Шеїн Т.В., Шкодин А.В., Ландик О.Г., Дейкун П.В.,  

Лаврінець К.П., Лавська Н.В., Мороз М.С., Шевченко Н.О.  
 

Порядок денний: 

 
Про хід подачі заяв і документів вступників для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника 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 на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника та про допуск абітурієнтів до вступних випробувань, і до участі в конкурсному 

відборі. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. 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 на базі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за денною формою 

навчання на місця державного замовлення вступників: 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові 

Середній бал диплома 

кваліфікованого 

робітника 

Примітки 

1.  Івасенко Вадим Олексійович 6,7  

2.  Лавріненко Артур Вікторович 6,85  

3.  Романенко Дмитрій Миколайович 8,05  



які подали до приймальної комісії коледжу диплом кваліфікованого робітника відповідної 

спеціальності.  

 

2. 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 на базі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за заочною формою 

навчання за умов договору з фізичними або юридичними особами вступника: 

 

№ 

п/п 
Прізвище, ім'я, по батькові 

Середній бал диплома 

кваліфікованого робітника 
Примітки 

1.  Івасенко Вадим Олексійович 6,7  

 

який подав до приймальної комісії коледжу диплом кваліфікованого робітника відповідної 

спеціальності.  

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                          О.В.Литовченко 

 

Відповідальний секретар приймальної комісії             Т.В.Романенко 
 


