
Відокремлений структурний підрозділ  
"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

30.07.2021 м. Ніжин № 16 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 
Відповідальний секретар приймальної комісії - Романенко Т.В. 
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії –  Іванченко І.Г. 
Присутні: Гусєв О.С., Лаврінець К.П., Ландик О.Г., Стець Д.О., Шевченко Н.О., Шеїн 

Т.В. 
Порядок денний: 

 
1. Зарахування за квотою 1 та загальним конкурсом (на місця державного 

замовлення) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 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 ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. 

3. Рекомендувати до зарахування на загальних умовах (на місця державного 
замовлення) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за денною 
формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

4. Рекомендувати до зарахування на загальних умовах (на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
за денною формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

5. Рекомендувати до зарахування на загальних умовах (на місця за кошти 
фізичних та юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
за заочною формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

6. Розгляд рейтингового списку осіб, які вступають на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавр до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 

7.  Про хід подачі заяв і документів вступників для здобуття освітньо-
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, які вступають на навчання до 
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» на основі повної загальної 
середньої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб та про допуск абітурієнтів до 
участі в конкурсному відборі. 
1. СЛУХАЛИ: 

 
Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 

присутніх із списками осіб, які виконали вимоги до зарахування на місця державного 



замовлення до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за денною 
формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В.з обговорення 
даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати вступників за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) на денну форму навчання за спеціальністю 208 Агроінженерія на основі 
базової загальної середньої освіти (Додаток 1). 

2. Зарахувати за квотою 1 та за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) на денну форму навчання за спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 2). 

3. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) на 
денну форму навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології на основі базової загальної середньої освіти (Додаток 3). 

4. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) за 
спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія на основі базової загальної середньої 
освіти (Додаток 4). 

5. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 5). 

6. Зарахувати за квотою 1 та  за загальним конкурсом (на місця державного 
замовлення) за спеціальністю 275 Транспортні технології на основі базової загальної 
середньої освіти (Додаток 6). 

 
Розмістити накази на зарахування на сайті коледжу та стендах приймальної 

комісії. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 
Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 

присутніх із списками рекомендованих до зарахування (на місця за кошти фізичних 
або юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за 
денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. з обговорення 
даного питання. 

 
УХВАЛИЛИ: 



1. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 208 Агроінженерія на основі базової 
загальної середньої освіти (Додаток 1). 

2. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка на основі базової загальної середньої освіти 
(Додаток 2). 

3. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 151 Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології на основі базової загальної середньої освіти (Додаток 3). 

4. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія  на 
основі базової загальної середньої освіти (Додаток 4). 

5. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на основі 
базової загальної середньої освіти (Додаток 5). 

6. Рекомендувати до зарахування за загальним конкурсом (на місця за кошти 
фізичних або юридичних осіб) за спеціальністю 275 Транспортні технології  на основі 
базової загальної середньої освіти (Додаток 6). 

 
Розмістити списки рекомендованих до зарахування на сайті коледжу та стендах 

приймальної комісії. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ: 
 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 
присутніх з рейтинговими списками вступників на місця державного замовлення за 
денною формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований робітник» на загальних 
умовах. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. з обговорення 
даного питання. 
 
 
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування вступників на загальних умовах (на місця 
державного замовлення) за денною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» за спеціальністю 208 Агроінженерія (Додаток 7). 

 
Розмістити  рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування на 

сайті коледжу та стендах приймальної комісії. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 



 
4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 
присутніх із рейтинговими списками вступників на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб за денною формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований 
робітник» та запропонувала рекомендувати їх до зарахування до ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України» на загальних умовах. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. з обговорення 
даного питання. 
 

4.1. УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати до зарахування вступників на загальних умовах (на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб) за денною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» за спеціальністю 208 Агроінженерія (Додаток 7). 

 
Розмістити рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування на 

сайті коледжу та стендах приймальної комісії. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
4.2. УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до зарахування вступників на загальних умовах (на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб) за денною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» за спеціальністю 141 Енергетика, електротехніка та 
електромеханіка. (Додаток 7). 

 
Розмістити рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування на 

сайті коледжу та стендах приймальної комісії. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 

присутніх із рейтинговими списками вступників на місця за кошти фізичних та 
юридичних осіб за заочною формою навчання на основі ОКР «Кваліфікований 
робітник» та запропонувала рекомендувати їх до зарахування до ВСП «Ніжинський 
фаховий коледж НУБіП України» на загальних умовах. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. з обговорення 
даного питання. 
 

5.1. УХВАЛИЛИ: 



Рекомендувати до зарахування вступників на загальних умовах (на місця за 
кошти фізичних та юридичних осіб) за заочною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» за спеціальністю 208 Агроінженерія (Додаток 7). 

 
Розмістити рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування на 

сайті коледжу та стендах приймальної комісії. 
 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 
присутніх із рейтинговими списками вступників до ВСП «Ніжинський фаховий 
коледж НУБіП України» для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за денною формою 
навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

 
ВИСТУПИЛИ: 

Відповідальний секретар приймальної комісії Романенко Т.В. з обговорення 
даного питання. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Затвердити рейтингові списки вступників до ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
НУБіП України» для здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 151 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології за денною формою навчання на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (Додаток 8). 

Розмістити рейтингові списки вступників на сайті коледжу та стендах 
приймальної комісії. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
7. 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 повної загальної середньої освіти та про 
допуск абітурієнтів до участі в конкурсному відборі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
 
 7.1. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової перед 
вищої освітив 2021 році, затверджених наказами МОН України від 30.10.2020 № 
1342, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 11.12.2020 № 1235/35518 та 
Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр до ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування України» на 2021 р. допустити до 
конкурсного відбору за денною формою навчання на основі повної загальної 
середньої освіти на місця за кошти фізичних та юридичних осіб вступників: 



За спеціальністю 208 Агроінженерія: 
1. Кравець Володимир Сергійович 
2. Санжара Вадим Михайлович, 
які подали свідоцтво про повну загальну середню освіту. 
  
За спеціальністю 275 Транспортні технології: 
1. Санжара Вадим Михайлович 

який подав свідоцтво про повну загальну середню освіту.  
 
 

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

 


