
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний коледж"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

20.08.2020 м. Ніжин № 21 
 

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: 
 

1. Про внесення зміни до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» на 2020 рік. 

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

1. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії  
Романенко Т.В., яка доповіла, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 
жовтня 2019 року № 1350»  та  рішення Державної регуляторної служби України 
необхідно внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» на 2020 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: директор коледжу Литовченко О.В.  з обговоренням даного 

питання.  
 
УХВАЛИЛИ: внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до Відокремленого 
підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» на  
2020 рік, а саме: 

 
 
 



У розділі ІІІ додати таблицю 3.4: 
Таблиця 3.4 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 
зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання 

вступники на основі  
повної загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та 
документів 01 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів  

о 18:00 
22 серпня 2020 року 

Строки проведення вступних 
іспитів 

 23 – 29 серпня  
2020 року 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників  

не пізніше 12:00 
31 серпня 2020 року 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування 

не пізніше 12:00 год. 
03 вересня 2020 року 

Зарахування вступників додаткове зарахування за кошти фізичних та 
юридичних осіб не пізніше 12:00 05 вересня 2020 року 

 
2. 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 за кошти фізичних 
та юридичних осіб вступників: 



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. Шевченко Андрій Ігорович 8,1 161   1,05 

 
які подали свідоцтво про базову загальну середню освіту. 
 
 
 
 
 
 

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

 


