
Відокремлений підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 

"Ніжинський агротехнічний інститут"  
 
 

П Р О Т О К О Л  
 

09.09.2022 м. Ніжин № 23 
 

Засідання приймальної комісії  
 
Голова приймальної комісії – Лукач В.С. 
Відповідальний секретар  
приймальної комісії –  Македон Г.М. 
Присутні: Демчук І.О., Царук Н.Г., Брюхачова І.Д., Лементарьов В.В., 

Івановський А.В., Василюк В.І., , Борис В.О., Сергієнко А.О. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про хід подачі заяв за ОС "Магістр" та надання рекомендацій 
абітурієнтам щодо участі у фаховому вступному випробуванні. 

2. Про зарахування за кошти державного бюджету  на денну та заочну 
форми навчання на програму підготовки фахівців ОС "Бакалавр" 
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 
бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, друга вища 
освіта. 

1.СЛУХАЛИ:  
 

Інформацію голови приймальної комісії Лукача В.С.  про хід подачі заяв 
від вступників, які вступають на денну форми навчання на програми підготовки 
фахівців ОС "Магістр"; про допуск вступників до участі у вступному фаховому 
випробуванні у формі тестування з комплексу професійно-орієнтованих 
дисциплін нормативного циклу за обсягами програм бакалаврської підготовки. 
Інформація про кількість поданих заяв додається. 
 
ВИСТУПИЛИ:   
Члени приймальної комісії: Демчук І.О., Царук Н.Г., Брюхачова І.Д., 

Лементарьов В.В., Івановський А.В., Василюк В.І., , Борис В.О., 
Сергієнко А.О. з обговоренням питання. 

1. УХВАЛИЛИ:  
 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
України в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 02 травня 2022 р. № 400 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 
травня 2022 р. за № 487/37823., та Правил прийому до ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" на 2022 рік (зі змінами) рекомендувати до 



участі у фаховому вступному випробуванні на програми підготовки фахівців ОС 
"Магістр" вступників: 

 
1.1. На денну форму навчання: 

 
За спеціальністю 208"Агроінженерія": 
Самойленко Олександр Сергійович  
 
За спеціальністю 071"Облік і оподаткування": 
Галушко Григорій Олександрович  
Трикашний Андрій Миколайович  
Степовий Євгеній Олександрович  
Степовий Микола Олександрович  
Бойко Андрій Олександрович  
 
За спеціальністю 141"Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка": 
Самойленко Олександр Сергійович  
 

2.СЛУХАЛИ:  
 

Інформацію голови приймальної комісії Лукача В.С.  про зарахування за 
кошти державного бюджету  на денну та заочну форми навчання на програму 
підготовки фахівців ОС "Бакалавр" вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, друга 
вища освіта. 

ВИСТУПИЛИ:   
Члени приймальної комісії: Демчук І.О., Царук Н.Г., Брюхачова І.Д., 

Лементарьов В.В., Івановський А.В., Василюк В.І., Борис В.О., 
Сергієнко А.О. з обговоренням питання. 

2. УХВАЛИЛИ:  
 

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти 
України в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 02 травня 2022 р. № 400 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 
травня 2022 р. за № 487/37823., та Правил прийому до ВП НУБіП України 
"Ніжинський агротехнічний інститут" на 2022 рік (зі змінами) зарахувати за 
кошти державного бюджету  на денну та заочну форми навчання на програму 
підготовки фахівців ОС "Бакалавр" вступників на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, друга 
вища освіта. (Список додається) 

 
Голова приймальної комісії Василь ЛУКАЧ 
 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії Галина МАКЕДОН 


