
Рішення Вченої ради ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" від 30 травня 2022 року 

(протокол №9) щодо доповіді відповідального секретаря приймальної комісії  
Галини Македон про організацію роботи приймальної комісії у 2022 році 

 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря приймальної 
комісії Галини МАКЕДОН про організацію роботи Приймальної комісії у 2022 році, Вчена 
рада відзначає: 

− профорієнтаційна робота Приймальної комісії та кафедр інституту 
здійснюється відповідно до затвердженого Вченою радою плану заходів профорієнтаційної 
роботи на 2021-2022 н.р. (протокол від 30 вересня 2021 року № 2). 

− відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 
році (наказ Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392) затверджено 
Правила прийому для здобуття вищої освіти у ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 
інститут» в 2022 році;  

− затверджено новий склад Приймальної та Вибіркової комісій на 2022 рік. 
− затверджено склад предметних та фахових комісій. 
− підготовлено бланки документів відповідно до наказу МОН України від 13 

лютого 2019 року № 179. 
− затверджено програми вступних випробувань та усних співбесід. 

 
Разом з тим Вчена рада звертає увагу: 

− що вступна кампанія проходитиме в умовах військового стану, тому особлива 
увага має бути приділена дотриманню правил безпеки членами консультаційного центру та 
його відвідувачами; 

− на особливу активізацію профорієнтаційного діалогу зі вступниками членів 
кафедр інституту у червні-липні 2022 року; 

− на необхідність виконання максимальних обсягів державного замовлення на 
ОС «Бакалавр». 

 
Для забезпечення і проведення якісного набору у 2022 році Вчена рада 

постановляє:  
1. Забезпечити роботу консультаційного центру приймальної комісії у період з 

29 липня по 26 вересня 2022 року. (Відповідальні: в.о. декана факультету інженерії та 
енергетики Володимир ВАСИЛЮК, відповідальний секретар приймальної комісії Галина 
МАКЕДОН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Наталія ЦАРУК.) 

2. Забезпечити формування конкурсних пропозицій відповідно до нової редакції 
правил прийому для здобуття вищої освіти у ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний 
інститут» в 2022 році. (Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії Галина 
МАКЕДОН, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Наталія ЦАРУК. 
Термін: до 01 липня 2022 року.) 

3. Забезпечити результативний прийом вступників, враховуючи планові 
показники за освітніми ступенями та спеціальностями. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники. 
Термін: до 26 вересня 2022 року. 
 
 
Голова Вченої ради        Василь ЛУКАЧ 
 
Cекретар         Інна ДВОРНИК 


