
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

10.07.2017 м. Ніжин № 06 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Заступник голови приймальної комісії – Кулик В.П. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії – Сидорович О.С. 
Присутні: Герасименко В.П., Івановський А.В., Василюк В.І., Царук Н.Г., 

Заверткін А.А., Македон Г.М., Калінін А.В., Кас'яненко Л.В., 
Гомоляко Р.А. 

 
Порядок денний: 

 
1. Про зміни до Правил прийому до ВП НУБіП «Ніжинський 

агротехнічний інститут» на 2017 р.  
2. Про хід подачі заяв за ОС «Магістр» та надання рекомендацій 

абітурієнтам щодо участі у вступних випробуваннях. 
 

 
1. СЛУХАЛИ:   

Сидоровича О.С, відповідального секретаря приймальної комісії, який 
представив зміни до Правил прийому до ВП НУБіП «Ніжинський 
агротехнічний інститут» на 2017 р. (Додаток 1) розроблені відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 року № 945 «Про 
затвердження змін до Умов навчання до вищих навчальних закладів в 2017 
році» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2017 року за № 
813/3068 

 
 
УХВАЛИЛИ:  
Затвердити зміни до Правил прийому до ВП НУБіП «Ніжинський 

агротехнічний інститут» на 2017 р. (Додаток 1).  
Прийнято одноголосно.  
 

2. СЛУХАЛИ:   
Інформацію заступника відповідального секретаря  комісії Герасименка 
В.П. про хід подачі заяв від вступників, які вступають на денну форму 
навчання на програми підготовки фахівців ОС «Магістр» за кошти 
фізичних та юридичних осіб; про допуск вступників до участі у вступних 
випробуваннях у формі тестування з комплексу фундаментальних і 



професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови. Інформація про 
кількість поданих заяв додається. 
 
ВИСТУПИЛИ:   
Декан факультету інженерії та енергетики Василюк В.І., в.о. декана 
факультету економіки, менеджменту та логістики Царук Н.Г. з 
обговоренням питання.  
 
2. УХВАЛИЛИ:  
Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13 жовтня 2016 р. № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645 та Правил прийому 
до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на 2017 рік 
(зі змінами) допустити до участі у вступних випробуваннях на програми 
підготовки фахівців ОС «Магістр» за денною формою навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб вступників: 
 
2.1. На загальних підставах за спорідненою спеціальністю: 
За спеціальністю «Агроінженерія»: 

3.  

1. Шумейко Владислав Федорович 

2. Татаренко Максим Віталійович 

3. Шуст Вадим Віталійович 

4. Лагойко Андрій Андрійович 

5. Кошовий Олексій Петрович 

6. Петрик Євгеній Валерійович 

 
За спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»: 

4.  

1. Тишина Олександр Сергійович 

2. Хоменко Богдан Сергійович 

 
які подали до приймальної комісії інституту диплом бакалавра 
відповідного напряму підготовки. 
 
2.2. На загальних підставах за неспорідненою спеціальністю: 

5.  

 
За спеціальністю «Облік і оподаткування»: 

6.  

1. Калюжна Ірина Сергіївна 

2. Пазич Тетяна Вікторівна 

3. Нечваль Діана Геннадіївна 
7.  

 
 
 





Додаток 1 
 
1. Відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 

року № 945 «Про затвердження змін до Умов навчання до вищих 

навчальних закладів в 2017 році» та рішення приймальної комісії 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» від 

10.07.2017, протокол № 6 унести до Правил прийому до Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Ніжинський агротехнічний інститут» на 2017 рік такі зміни: 

1) У розділі ІІ: 

Пункт 2.3 після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом 

тринадцятим такого змісту: «особи, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню 

освіту;». У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - вісімнадцятий вважати 

відповідно абзацами чотирнадцятим - дев’ятнадцятим;  

2) У розділі V: 

У пункті 5.8 цифру 7.1 замінити цифрою 8.1, а цифру VII замінити цифрою 

VIII. 

3) У розділі VII: 

У пункті 7.5 цифру ІІІ замінити цифрою ІV. 

4) У розділі VIIІ: 

У пункті 8.1 цифру ІІІ замінити цифрою ІV. 

5) У розділі ІХ: 

У пункті 9.1 цифру 7.1 замінити цифрою 8.1, а цифру VII замінити цифрою 

VIII. 

У пункті 9.3. цифру 7.1 замінити цифрою 8.1, а цифру VII замінити цифрою 

VIII. 

6) У розділі Х: 

У пункті 10.2 цифру 6.5 замінити цифрою 3.5, а цифру VI замінити цифрою 

III. 

7) У розділі ХІ: 



У пункті 11.2 цифру 12.5 замінити цифрою 13.5, а цифру ХІI замінити 

цифрою ХIII. 

 


