
 

 

Відокремлений структурний підрозділ  

"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

04.05.2022 м. Ніжин № 04 

 

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. Ознайомлення з Порядком прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році. 

2. Про проведення Дня відкритих дверей онлайн. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 

повідомила, що Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році, затверджено 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).. 

 

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 у 2022 році, а саме: 

1. Вступники на основі базової та повної загальної середньої освіти 

подають тільки електронні заяви.  

2. Реєстрація електронних кабінетів починається з 23.06.2022 р. 

3. Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову 

або повну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території 

сіл встановлено сільський коефіцієнт – 1,05. 

4. Вступники які вступають на бюджет мають скласти індивідуальну 

усну співбесіду а на контракт – тільки мотиваційний лист. 



 

 

5. Індивідуальна усна співбесіда для вступників на базі базової 

загальної середньої освіти включає питання з української мови та 

математики а для вступників на базі ОКР «Кваліфікований робітник» 

питання з фахових дисциплін. 

6.  Результати  індивідуальної усної співбесіди оцінюються за шкалою 

від 100 до 200 балів.  

7. Додаткові бали за успішне закінчення річних підготовчих курсів (до  

10 б.) 

8. Вступники на базі 11 класів  подають тільки мотиваційний лист.  

9. При вступі на базі ОКР «Кваліфікований робітник» враховуються 

результати індивідуальної усної співбесіди з фахових дисциплін. 

 

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 

2022 рік. Подати розроблені Правила прийому на затвердження Вченій раді 

НУБіП України до 20 травня 2022 року. 

3. Оновити Положення про приймальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Ніжинський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України». Подати розроблене 

Положення про приймальну комісію на затвердження Вченій раді НУБіП 

України до 20 травня 2022 року. 

4. Оновити Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди у 

Відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і природокористування України». 

Подати розроблене Положення на затвердження Педагогічної ради до 20 травня 

2022 року. 

5. Приступити до розробки програм індивідуальної усної співбесіди для 

вступників на основі базової загальної середньої освіти та для вступників на 

базі ОКР «Кваліфікований робітник». 

 

2. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії  

Романенко Т.В., яка доповіла про підготовку до проведення 19 травня 2022 

року Дня відкритих дверей в режимі онлайн. Повідомила, що сплановано відео 

конференцію в програмі Zoom з метою ознайомлення випускників шкіл та 

професійно-технічних закладів освіти з особливостями вступу у 2022 році.  

 

ВИСТУПИЛИ: Голова приймальної комісії Литовченко О.В. з пропозицією 

залучити до участі у зустрічі слухачів підготовчих курсів коледжу.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити оновлені матеріали про особливості вступної кампанії 2022 

на сайті коледжу. 



 

 

2. Залучити до профорієнтації класних керівників, студентів та членів  

студентської ради коледжу. 

3. Розмістити оголошення у соціальних мережах. 

 
Голова приймальної комісії Олена ЛИТОВЧЕНКО 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Тетяна РОМАНЕНКО 


