
 
 

Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний коледж"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

18.12.2020 м. Ніжин № 28 
 

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. Ознайомлення з Умовами прийому на навчання до закладів фахової 
передвищої освіти в 2021 році. 

2. Ознайомлення з Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 
2021 році. 

 
1. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 
повідомила, що наказом МОН від 30.10.2020 року № 1342 затверджено 
Умовами прийому на навчання до закладів фахової перед вищої освіти в 2021 
році. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Литовченко О.В., заступник голови 
приймальної комісії Шеїн Т.В. з обговоренням даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Представити на розгляд Педагогічної ради особливості вступної 
кампанії до закладів фахової перед вищої освіти 2021 року, а саме: 

1. Додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів до 50 балів.  
2. Передбачена додаткова сесія для вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 
3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 

електронні заяви у разі наявного сертифікату ЗНО. 
4. Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років.  
5. Можливість вступу на основі повної загальної середньої освіти як за 

сертифікатами ЗНО так і за вступними іспитами. 



 
 

 
2. Приступити до розробки правил прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр до 
Відокремленого структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України» на 
2021 рік. Подати розроблені Правила прийому на затвердження Педагогічній 
роді коледжу до 21 грудня 2020 року. 

 
2. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 
повідомила, що наказом МОН від 15.10.2020 року № 1274 затверджено Умови 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Литовченко О.В., заступник голови 
приймальної комісії Шеїн Т.В. з обговоренням даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Представити на розгляд Педагогічної ради особливості вступної 
кампанії на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, а саме: 

1. Вступ на ОС Бакалавр за спеціальністю  151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 
проводиться на скорочений термін навчання. 

2. Особи, які вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
основі ОКР Молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за 
державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в 
межах галузі знань спеціальність, а також спеціальність , яким надається 
особлива підтримка . 

3. Для вступу на ОС Бакалавр за спеціальністю  151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології необхідно подати результати ЗНО з 
української мови (обов`язковий) та математики (бюджет) або історія 
України (контракт). 

4. Зараховуються результати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років. 
 

2. Приступити до розробки Правил прийому на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавр до Відокремленого структурного підрозділу 
«Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» на 2021 рік. Подати розроблені Правила 
прийому на затвердження Педагогічній роді коледжу до 21 грудня 2020 року. 

 
 

Голова приймальної комісії О.В.Литовченко 
 

Відповідальний секретар приймальної комісії Т.В.Романенко 


