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Порядок денний: 
 

1. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на 
основі базової загальної середньої освіти та про допуск абітурієнтів до 
індивідуальної усної співбесіди за основними конкурсними пропозиціями. 

2. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на 
основі базової загальної середньої освіти та про допуск абітурієнтів до 
участі в конкурсному відборі за небюджетними конкурсними 
пропозиціями. 

3. Про скасування заяв абітурієнтів для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на 
основі базової загальної середньої освіти за основними конкурсними 
пропозиціями. 

4. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та 
про допуск абітурієнтів до індивідуальної усної співбесіди за основними 
конкурсними пропозиціями.  

5. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною формою навчання на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та 
про допуск абітурієнтів до участі в конкурсному відборі за небюджетними 
конкурсними пропозиціями.  

6. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною формою навчання на базі 
повної загальної середньої освіти та про допуск абітурієнтів до участі в 
конкурсному відборі за небюджетними конкурсними пропозиціями. 
 
 



1. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії  

Романенко Т.В. про хід подачі заяв та про допуск до індивідуальної усної 
співбесіди за денною формою навчання на основі базової загальної середньої 
освіти за основними конкурсними пропозиціями вступників для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. допустити до індивідуальної усної співбесіди за денною формою 
навчання на основі базової загальної середньої освіти за основною конкурсною 
пропозицією вступників: 
 
1.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Вовк Олексій Євгенович  
2. Козир Микита Олександрович  
3. Колесник Кіріл Миколайович  
4. Кононенко Даніїл Олександрович  
5. Ландар Андрій Олександрович  
6. Литовченко Захар Олександрович  
7. Одноколов Даніїл Володимирович  
8. Падун Максим Олександрович  
9. Панченко Владислав Вадимович  
10. Пінчук Іван В`ячеславович  
11. Супрун Володимир Анатолійович  
12. Чепурний Дмитрій Миколайович  

 
1.2 За спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка: 
1. Глотко Денис Георгійович  
2. Козир Микита Олександрович  
3. Кононенко Даніїл Олександрович  
4. Падун Максим Олександрович  
5. Чепурний Дмитрій Миколайович  
 

1.3 За спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології: 
1. Власенко Олексій Сергійович  
2. Гах Євгеній Юрійович  
3. Завгородній Владислав Анатолійович  
4. Каламбет Богдан Ігорович  
5. Корпан Андрій Ігорович  



6. Костюченко Олег Дмитрович  
7. Падун Максим Олександрович  
8. Терещенко Назар Геннадійович  

 
1.4 За спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія: 

1. Байцер Владислава Мар`янівна  
2. Білич Микола Олександрович  
3. Гавриленко Артем Валерійович 
4. Завгородній Владислав Анатолійович  
5. Ковтун Владислав Михайлович  
6. Оганян Армаїс Татульович  
7. Юрченко Володимир Олександрович  

 
1.5 За спеціальністю 071 Облік і оподаткування: 

1. Березуєва Кіра Ігорівна  
2. Науменко Христина Миколаївна  

  
1.6 За спеціальністю 275 Транспортні технології: 

1. Березуєва Кіра Ігорівна  
2. Вовк Олексій Євгенович  
3. Кемпа Андрій Євгенійович  
4. Костюченко Олег Дмитрович  
5. Кресан Дмитро Сергійович  
6. Левченко Ілля Сергійович  
7. Литовченко Захар Олександрович  
8. Науменко Христина Миколаївна  
9. Сидоренко Надія Сергіївна  
10. Чепурний Дмитрій Миколайович  
 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Романенко 

Т.В. про хід подачі заяв та про допуск до участі в конкурсному відборі за 
денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти за 
небюджетними конкурсними пропозиціями вступників для здобуття освітньо-
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. допустити до участі в конкурсі за денною формою навчання на основі 
базової загальної середньої освіти за небюджетними конкурсними 
пропозиціями вступників: 

 



2.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 
1. Колесник Кіріл Миколайович  
2. Ландар Андрій Олександрович  
3. Литовченко Захар Олександрович  
4. Панченко Владислав Вадимович  
5. Саєнко Іван Віталійович  

 
2.2  За спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка: 

1. Гах Євгеній Юрійович  
2. Купрій Ярослав Олександрович  

 
2.3 За спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології: 
1. Завгородній Владислав Анатолійович  
2. Корпан Андрій Ігорович  
3. Костюченко Олег Дмитрович  
4. Терещенко Назар Геннадійович  

 
2.4 За спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія: 

1. Байцер Владислава Мар`янівна  
2. Биков Єгор Кирилович  
3. Білич Микола Олександрович  
4. Горда Валерія Дмитрівна  
5. Ковтун Владислав Михайлович  

 
2.5 За спеціальністю 071 Облік і оподаткування: 

1. Науменко Христина Миколаївна  
2. Пучко Кіра Вікторівна  

 
2.6  За спеціальністю 275 Транспортні технології: 

1. Вовк Олексій Євгенович  
2. Костюченко Олег Дмитрович  
3. Литовченко Захар Олександрович  
4. Науменко Христина Миколаївна  
5. Сидоренко Надія Сергіївна  

 
3. СЛУХАЛИ: 

 Про скасування заяв абітурієнтів для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на основі 
базової загальної середньої освіти за основними конкурсними пропозиціями. 

УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. скасувати заяви вступників за денною формою навчання на основі 
базової загальної середньої освіти за основними конкурсними пропозиціями: 

 
3.1 За спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології: 

1. Терещенко Назар Геннадійович 
 

3.2 За спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія: 
1. Ковтун Владислав Михайлович 

 
4. СЛУХАЛИ: 

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Романенко 
Т.В. про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та про 
допуск абітурієнтів до індивідуальної усної співбесіди за основними 
конкурсними пропозиціями. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. допустити вступників до індивідуальної усної співбесіди за денною 
формою навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника за основними конкурсними пропозиціями: 

 
4.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Полівко Володимир Юрійович 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Романенко 

Т.В. про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною формою навчання на базі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та про 
допуск абітурієнтів до участі в конкурсному відборі за небюджетними 
конкурсними пропозиціями. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. допустити до участі в конкурсному відборі вступників для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною 
формою навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника за небюджетними конкурсними пропозиціями. 

 
5.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Козел Артем Федорович 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Романенко 

Т.В. про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною формою навчання на базі 
повної загальної середньої освіти та про допуск абітурієнтів до участі в 
конкурсному відборі за небюджетними конкурсними пропозиціями. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) 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 
2022 р. допустити до участі в конкурсному відборі вступників для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за заочною 
формою навчання на базі повної загальної середньої освіти за небюджетними 
конкурсними пропозиціями. 

 
6.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Дзюба Микола Віталійович 
 

 
 
Голова приймальної комісії                       Олена ЛИТОВЧЕНКО 
 
 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії       Тетяна РОМАНЕНКО 


