
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 вересня 2021 року 

(протокол №2) щодо доповіді відповідального секретаря приймальної комісії 
Кулика В.П. про підсумки вступної кампанії 2021 року 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь Кулика В.П., Вчена рада відзначає, що в 

останні роки намітилася тенденція щодо збільшення кількості вступників на місця 
державного замовлення на базі ПЗСО: 

Кількість зарахованих осіб на базі ПЗСО 

Рік 
вступу 

Державне замовлення  На умовах договору 

2017 2018 2019 2020 2021 
план/факт  2017 2018 2019 2020 2021 

план/факт 
ПЗСО 16 19 26 31 44 / 37  23 13 11 31 43 / 17 

Але 100 % виконання державного замовлення лише по технологічним 
спеціальностям (141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 201 
Агрономія, 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 208 
Агроінженерія). За економічними спеціальностями (071 Облік і оподаткування, 073 
Менеджмент) заповнено 12,5 % місць державного замовлення. 

У той же час кількість місць державного замовлення для вступників на базі ОКР 
"Молодший спеціаліст" в основному складала 50% від потреби. Виключенням став 2020 
рік, коли за сприяння ректора НУБіП України Станіслава Ніколаєнка кількість вступників 
за скороченим терміном навчання збільшилася вдвічі. 

Кількість зарахованих осіб на базі ОКР "Молодший спеціаліст" 

Рік 
вступу 

Державне замовлення  На умовах договору 

2017 2018 2019 2020 2021 
план/факт  2017 2018 2019 2020 2021 

план/факт 
Скор. 
термін 

35 
(51%) 

40 
(85%) 

33 
(49%) 

72 
(90%) 

95 / 51 
(54 %)  30 28 26 8 31 / 14 

(45%) 
Відсоток вступників на умовах контракту залишається сталим: із 119 осіб, 

прийнятих на навчання за ДФН у 2021 році, 31 особа – за умов договору (26% від загальної 
кількості). У минулому році із 142 осіб, 39 – за умов договору (27,5%) 

Кількість зарахованих осіб 

Рік 
вступу 

Державне замовлення  На умовах договору 

2017 2018 2019 2020 
2021 
план 
/факт 

 2017 2018 2019 2020 2021 
план/факт 

Загальна 
кількість 51 59 59 103 139 / 88  53 41 37 39 74 / 31 

Спостерігається планомірне зменшення кількості вступників за ОС "Магістр" за 
денною, а особливо за заочною формою навчання. 

Кількість зарахованих осіб 

Рік 
вступу 

Денна форма навчання  Заочна форма навчання 

2017 2018 2019 2020 
2021 
план 
/факт 

 2017 2018 2019 2020 2021 
план/факт 

Загальна 
кількість 55 85 59 54 32  / 26  38 23 20 0 0 / 0 

 
Враховуючи зазначене, Вчена рада постановляє: 
1. Вийти з клопотанням до НУБіП України щодо об'єктивного розподілу місць 

державного замовлення для вступників на базі ОКР "Молодший спеціаліст" між 
відокремленими структурними підрозділами університету, адже, станом на 30 вересня 2021 
року склалася катастрофічна ситуація, яка призводить до закриття одного факультету. 



Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, декани факультетів. 
Термін: листопад 2021 року. 
2. Здійснити набір 40-45 абітурієнтів та організувати роботу підготовчих курсів до 

10 жовтня 2021 року. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів. 
Термін: 10 жовтня 2021 року 
3. Організувати роботу підготовчих курсів з іноземної мови та для підготовки до 

здачі ЄВФІ за технологією ЗНО (спеціальність 071 Облік і оподаткування) з метою 
належного забезпечення прийому за ОС "Магістр". 

Відповідальні: декани факультетів, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, 
кафедра обліку і оподаткування. 

Термін: листопад 2021 року. 
4. Провести 9 жовтня 2021 року "День відкритих дверей"  
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 
Термін: 09 жовтня 2021 року. 

 
Голова Вченої ради        Василь ЛУКАЧ 
 
Cекретар         Інна ДВОРНИК 


