
Відокремлений структурний підрозділ  

"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

17.07.2022     м. Ніжин                                           № 11 

 

Засідання приймальної комісії  

 

Голова приймальної комісії – Литовченко О.В. 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії – Романенко Т.В. 

Присутні: Божок Ю.А., Гусєв О.С., Дейкун П.В., Іванченко І.Г., Ландик О.Г., 

Сурмачевський М.С., Шевченко Н.О., Шеїн Т.В. 

 

Порядок денний: 

1. 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.  

2. 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.  

3. Про хід подачі заяв вступників для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання на базі 

повної загальної середньої освіти та про допуск абітурієнтів до участі в 

конкурсному відборі за небюджетними конкурсними пропозиціями. 

4. 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 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: 

 

1.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Маркович Дмитрій Олексійович\ 

2. Олексенко Максим Володимирович 

 

2. 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. 

 

2.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

1. Дзюба Микола Віталійович 

2. Люлька Олександр Геннадійович 

 

3. 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 

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 денною 

формою навчання на базі повної загальної середньої освіти за небюджетними 

конкурсними пропозиціями. 

 

3.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

Охріменко Василь Миколайович 

 

3.2 За спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія: 

Товстига Олексій Юрійович 

 

 

4 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. 

 

4.1 За спеціальністю 208 Агроінженерія: 

       Охріменко Василь Миколайович 

 

Голова приймальної комісії                       Олена ЛИТОВЧЕНКО 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії       Тетяна РОМАНЕНКО 


