
Відокремлений структурний підрозділ  
"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  
 

П Р О Т О К О Л  
 

13.08.2021 м. Ніжин № 20 
 

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. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 

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

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

3. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця державного замовлення) до 
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за денною формою навчання 
для здобуття ОС Бакалавр. 

4. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за 
денною формою навчання для здобуття ОС Бакалавр. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

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

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

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

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) вступників за спеціальністю 208 Агроінженерія на основі пової 
загальної середньої освіти (Додаток 1). 

2. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) вступників за спеціальністю 141 Електроенергетика, 



електротехніка та електромеханіка на основі пової загальної середньої освіти 
(Додаток 2). 

3. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) вступників за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія  на 
основі пової загальної середньої освіти (Додаток 3). 

4. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) вступників за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на основі 
пової загальної середньої освіти (Додаток 4). 

5. Зарахувати за загальним конкурсом (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) вступників за спеціальністю 275 Транспортні технології  на 
основі пової загальної середньої освіти (Додаток 5). 

 
Розмістити накази про 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 до зарахування вступників на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб за денною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 
України» на загальних умовах. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

Зарахувати вступників на загальних умовах (на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб) за денною формою навчання на основі ОКР 
«Кваліфікований робітник» за спеціальністю 208 Агроінженерія (Додаток 6). 

 
Розмістити наказ про зарахування на сайті коледжу та стендах приймальної 

комісії. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 
3. СЛУХАЛИ: 

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

присутніх із списками до зарахування (на місця за державним замовленням) до 
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за денною формою навчання 
для здобуття ОС Бакалавр. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

 



УХВАЛИЛИ: 
Зарахувати вступників на загальних умовах (на місця за державним 

замовленням) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за денною 
формою навчання для здобуття ОС Бакалавр (Додаток 7). 

 
Розмістити наказ про зарахування на сайті коледжу та стендах приймальної 

комісії. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ: 
 

Інформацію голови приймальної комісії Литовченко О.В., яка ознайомила 
присутніх із списками до зарахування (на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за 
денною формою навчання для здобуття ОС Бакалавр. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

 
УХВАЛИЛИ: 

Зарахувати вступників на загальних умовах (на місця за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб) до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» за 
денною формою навчання для здобуття ОС Бакалавр (Додаток 7). 

 
Розмістити наказ про зарахування на сайті коледжу та стендах приймальної 

комісії. 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 

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

 


