
 

 

Відокремлений структурний підрозділ  

"Ніжинський фаховий коледж Національного університету 

біоресурсів і природокористування України"  

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

19.05.2022 м. Ніжин № 05 

 

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 призначення голів комісій для проведення індивідуальної усної 

співбесіди ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 

2. Про склад комісій для проведення індивідуальної усної співбесіди ВСП 

«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 

3. Про склад комісій з розгляду мотиваційних листів ВСП «Ніжинський 

фаховий коледж НУБіП України». 

4. Про розгляд програм індивідуальних усних співбесід ВСП 

«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України». 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 

повідомила, що у відповідності до Порядоку 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) та Правил прийому до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 

України» передбачено вступ на місця державного замовлення за результатами 

індивідуальної усної співбесіди.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Литовченко О.В., заступник голови 

приймальної комісії Шеїн Т.В. з обговоренням даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Призначити голів комісій для проведення індивідуальних усних 

співбесід у такому складі: 



 

 

 

1.1.  Головою комісії при вступі на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої освіти Кислу О.М., викладача циклової комісії соціально-

гуманітарних дисциплін. 

1.2.  Головою комісії при вступі на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник» Кириченка О.М., голову циклової комісії з 

експлуатації машин і обладнання та фундаментальних дисциплін.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 

повідомила, що у відповідності до Порядоку 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) та Правил прийому до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 

України» передбачено вступ на місця державного замовлення за результатами 

індивідуальної усної співбесіди.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Литовченко О.В., заступник голови 

приймальної комісії Шеїн Т.В. з обговоренням даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Для проведення співбесіди при вступі для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої створити комісію в складі: 
 

голова комісії: Кисла О.М., викладач дисципліни «Українська мова» 

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін; 
 

члени комісії:  Демченко І.В., викладач дисципліни «Математика» циклової 

комісії загальноосвітніх дисциплін; 

 Івановська Ю.Г., викладач дисципліни «Зарубіжна 

література» циклової комісії соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

 Кочур Д.О., викладач дисципліни «Комп’ютерні мережі» 

циклової комісії з комп’ютерної інженерії;  

 Петриченко Н.Г., викладача дисципліни «Вища математика» 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; 

 Шостка М.М., викладач дисципліни «Українська література» 

циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін. 

 



 

 

2. Для проведення співбесіди при вступі для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник» створити комісію в складі: 

 

голова комісії: Кириченко О.М., викладач дисципліни «Ремонт машин і 

обладнання», голова циклової комісії з експлуатації 

машин і обладнання та фундаментальних дисциплін; 

члени комісії: Дворник А.В., викладач дисципліни «Трактори і 

автомобілі» циклової комісії з експлуатації машин і 

обладнання та фундаментальних дисциплін 

  Мошко В.В., викладач дисципліни «Сільськогосподарські  

машини» циклової комісії з експлуатації машин і 

обладнання та фундаментальних дисциплін; 

 Топчій С.І., викладач дисципліни «Технічний сервіс в 

АПК» циклової комісії з експлуатації машин і обладнання 

та фундаментальних дисциплін. 

3. СЛУХАЛИ:  

Відповідального секретаря приймальної комісії Романенко Т.В., яка 

повідомила, що у відповідності до Порядоку 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) та Правил прийому до ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 

України» передбачена подача мотиваційних листів. Мотиваційний лист матиме 

різну вагу для вступників на бюджет і контракт. Так, для вступу на бюджет 

його буде застосовано лише для рейтингування вступників з однаковим 

конкурсним балом, а для вступу на контракт він буде основою для 

рейтингування вступників. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова приймальної комісії Литовченко О.В., заступник голови 

приймальної комісії Шеїн Т.В. з обговоренням даного питання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити вимоги до мотиваційних листів а саме: 

- Мотиваційний лист подається під час подання заяви вступниками на 

основі 9, 11 класів в електронному вигляді (формат pdf, jpeg, jpg, png); 

- Розмір – 1 аркуш; 

- Формат сторінки – А4; 

- Кегль шрифту – 12-14; 

- Інтервал між рядками – 1-1,5; 

- Додаткові матеріали до мотиваційного листа вступники надсилають на 

електронну адресу приймальної комісії nfk_nubip_vstup@ukr.net ; 

 

mailto:nfk_nubip_vstup@ukr.net


 

 

- Мотиваційний лист подається під час подання заяви в паперовій формі 

особисто до приймальної комісії коледжу вступниками на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник». 

2. Розмістити на сайті коледжу вимоги до мотиваційного листа та зразок 

мотиваційного листа.  

3. Сформувати комісію зі складу членів приймальної комісії з розгляду 

мотиваційних листів у складі: 

- Божок Ю.А.; 

- Гусєв О.С.; 

- Дейкун П.В.; 

- Іванченко І.Г.; 

- Шевченко Н.О.; 

- Шеїн Т.В. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії  

Романенко Т.В. про розгляд програм індивідуальних усних співбесід. 

 

ВИСТУПИЛИ: заступник директора з навчально-виховної роботи Шеїн Т.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити: 

- програму індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі 

базової загальної середньої освіти (з української мови та математики); 

- програму індивідуальної усної співбесіди для прийому на навчання за 

освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» за 

спеціальністю 208 Агроінженерія на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Кваліфікований робітник». 

2. Розмістити затверджені програми на сайті коледжу. 

 
Голова приймальної комісії Олена ЛИТОВЧЕНКО 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Тетяна РОМАНЕНКО 


