
Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут"  

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

17.07.2017 м. Ніжин № 09 

 

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 хід подачі заяв за ОС «Магістр» та надання рекомендацій 

абітурієнтам щодо участі у вступних випробуваннях. 

2. Про хід подачі заяв за ОС «Бакалавр» та допуск до конкурсу/ 

вступних випробувань абітурієнтів. 

 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Інформацію заступника відповідального секретаря Приймальної 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.  
 

1. УХВАЛИЛИ:  

1.1. 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: 



 

1.1.1. На загальних підставах за спорідненою спеціальністю: 

За спеціальністю «Агроінженерія»: 
 

1. Шуфрич Олександр Іванович 

2. Лихошва Сергій Станіславович 

3. Пацюк Олександр Дмитрович 

4. Юрченко В'ячеслав Борисович 

 

За спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»: 
 

1. Максименко Ярослав Ростиславович 

2. Микитенко Олександр Володимирович 

3. Дорошенко Тарас Юрійович 

 

За спеціальністю «Облік і оподаткування»: 
 

1. Середа  Наталія Григорівна 

2. Дерека Анна Сергіївна 
 

які подали до приймальної комісії інституту диплом бакалавра 

відповідного напряму підготовки. 

 

1.2. 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 заочною формою навчання за кошти 

фізичних та юридичних осіб вступників: 

 

1.2.1. На загальних підставах за спорідненою спеціальністю: 

За спеціальністю «Облік і оподаткування»: 
 

1. Середа  Наталія Григорівна 

2. Дерека Анна Сергіївна 
 

які подали до приймальної комісії інституту диплом бакалавра 

відповідного напряму підготовки. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Інформацію заступника відповідального секретаря Приймальної комісії 

Герасименка В.П. про хід подачі заяв від вступників, які вступають на денну 

форму навчання на програми підготовки фахівців ОС «Бакалавр» на місця 

державного замовлення; про допуск вступників до участі у конкурсі/вступних 

випробуваннях. 

 

 

 



2. УХВАЛИЛИ:  

2.1. 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 «Бакалавр» за денною формою навчання на базі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на місця 

державного замовлення вступників або за кошти фізичних чи юридичних осіб: 

 

2.1.1. На загальних підставах за спорідненими спеціальностями: 

За спеціальністю «Агроінженерія»: 
 

1. Штанько Антон Миколайович 

2. Балашенко Олександр Ігорович 

3. Желіба Роман Вікторович 

4. Кондра Владислав Віталійович 

5. Білан Роман Володимирович 

 

За спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»: 
 

 

 

 

 

 

За спеціальністю «Облік і оподаткування»: 
 

1. Шокун Дарина Миколаївна 
 

За спеціальністю «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»: 
 

1. Мироненко Павло Анатолійович 
 

які подали до приймальної комісії інституту диплом молодшого 

спеціаліста відповідної спеціальності. 
 

2.1.2. На загальних підставах за неспорідненими спеціальностями: 

За спеціальністю «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»: 
 

1. Шокун Дарина Миколаївна 
 

які подали до приймальної комісії інституту диплом молодшого 

спеціаліста відповідної спеціальності. 
 

2.2. 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 «Бакалавр» за заочною формою навчання на базі 

1. Альошин Артем Віталійович 

2. Тимошенко Тарас Володимирович 




