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Заверткін А.А.,  Івановський А.В., Кушніренко А.Г., , Борис В.О., 
Васильченко С.О., Сергієнко А.О. 

Порядок денний: 
 

1. Про склад фахових атестаційних комісій. 
2. Про склад предметних атестаційних комісій та комісії для проведення 

співбесіди. 
3. Про склад апеляційної комісії 
4. Про склад відбіркової комісії. 

 
1 СЛУХАЛИ:  

 

Демчук І.О., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка 
відмітила, що відповідно до Положення про приймальну комісію ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" для забезпечення проведення 
конкурсних вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання 
на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, утворюється 
підрозділ – фахова атестаційна комісія. Демчук І.О. запропонувала кандидатури 
до складу фахових атестаційних комісій: 

 

- для проведення фахових вступних випробувань з комплексу 
професійно-орієнтованих дисциплін при вступі на навчання для здобуття 
ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст) за всіма формами здобуття освіти в складі: 

 

За спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
голова комісії:  Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
члени комісії:  Новодворська В.В., доцент кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
 Михайленко А.І., асистент кафедри обліку і оподаткування. 

 
 



За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-
механіка»: 
голова комісії:  Василенко В.В., в.о. завідувача кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, доктор технічних наук, 
професор; 

члени комісії:  Пузанов А.П., доцент кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, кандидат технічних наук, 
доцент; 

 Герасименко В.П., старший викладач кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 

За спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
голова комісії: Ікальчик М.І., в.о. завідувача кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
члени комісії: Василюк В.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
 Мороз А.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент. 
 

- для проведення вступного іспиту з іноземної мови при вступі на 
програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр в складі: 

 

голова комісії:  Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 

члени комісії:  Деда Р.Б., асистент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат педагогічних наук; 

 Колесник Т.П. викладач циклової комісія соціально-
гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» (за згодою). 

 
 

- для проведення фахових вступних випробувань при вступі на програми 
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра в 
складі: 

 

 За спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
голова комісії:  Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
члени комісії:  Новодворська В.В., доцент кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
 Михайленко А.І., асистент кафедри обліку і оподаткування. 

 
 

За спеціальністю 073 «Менеджмент»: 
голова комісії:  Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та 

аграрної економіки, кандидат економічних наук; 
члени комісії:  Стадник В.П., старший викладач кафедри менеджменту та 

аграрної економіки, кандидат економічних наук; 



 Лайко О.О., старший викладач кафедри менеджменту та 
аграрної економіки, кандидат економічних наук. 

 

За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-
механіка»: 
голова комісії:  Василенко В.В., в.о. завідувача кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, доктор технічних наук, 
професор; 

члени комісії:  Пузанов А.П., доцент кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, кандидат технічних наук, 
доцент; 

 Герасименко В.П., старший викладач кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 

За спеціальністю 201«Агрономія»: 
голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Ярош Ю.М., старший викладач кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук. 
 

За спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва»: 
голова комісії: Гопка Б.М., професор кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор; 
члени комісії:  Глушак І.І., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 

кандидат сільськогосподарських наук. 
 

За спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
голова комісії: Ікальчик М.І., в.о. завідувача кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
члени комісії: Василюк В.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
 Мороз А.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент. 
 
 

За спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)»: 
голова комісії: Махмудов І.І., старший викладач кафедри транспортних 

технологій, кандидат технічних наук; 
члени комісії:  Шейко Н.В., доцент кафедри транспортних технологій, 

кандидат історичних наук, доцент.; 
 Козаченко Н.В., асистент кафедри транспортних технологій . 

 
- для проведення фахових вступних випробувань при вступі на програми 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за іншою спеціальністю для 
осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти 



або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план в складі створити фахові атестаційні комісії: 

 

- За спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 
«Агроінженерія», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)»: 
голова комісії: Кресан Т.А., доцент кафедри природничо-математичних та 

загальноінженерних дисциплін, кандидат технічних наук, 
доцент; 

члени комісії:  Заболотній О.А., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
педагогічних наук; 

 Ожема В.Ф., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін. 

 

- За спеціальностями 201 «Агрономія» та 204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва»: 
голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 

кандидат сільськогосподарських наук. 
ВИСТУПИЛИ: 
Кушніренко А.Г., декан факультету інженерії та енергетики, 

Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, Кулик В.П., доцент кафедри 
загальноінженерних дисциплін, підтримали запропоновані кандидатури до 
складу фахових атестаційних комісій для проведення конкурсних фахових 
вступних випробувань.  

УХВАЛИЛИ: 
Для проведення фахових вступних випробувань з комплексу професійно-

орієнтованих дисциплін при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра 
на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст) за всіма формами здобуття освіти в складі: 

 

За спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
голова комісії:  Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
члени комісії:  Новодворська В.В., доцент кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
 Михайленко А.І., асистент кафедри обліку і оподаткування. 

 
За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-

механіка»: 
голова комісії:  Василенко В.В., в.о. завідувача кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, доктор технічних наук, 
професор; 



члени комісії:  Пузанов А.П., доцент кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, кандидат технічних наук, 
доцент; 

 Герасименко В.П., старший викладач кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 

За спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
голова комісії: Ікальчик М.І., в.о. завідувача кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
члени комісії: Василюк В.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
 Мороз А.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент. 
 

- для проведення вступного іспиту з іноземної мови при вступі на 
програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр в складі: 

 

голова комісії:  Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 

члени комісії:  Деда Р.Б., асистент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат педагогічних наук; 

 Колесник Т.П. викладач циклової комісія соціально-
гуманітарних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» (за згодою). 

 
 

- для проведення фахових вступних випробувань при вступі на програми 
підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра в 
складі: 

 

 За спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
голова комісії:  Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
члени комісії:  Новодворська В.В., доцент кафедри обліку і оподаткування, 

кандидат економічних наук, доцент; 
 Михайленко А.І., асистент кафедри обліку і оподаткування. 

 
 

За спеціальністю 073 «Менеджмент»: 
голова комісії:  Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та 

аграрної економіки, кандидат економічних наук; 
члени комісії:  Стадник В.П., старший викладач кафедри менеджменту та 

аграрної економіки, кандидат економічних наук; 
 Лайко О.О., старший викладач кафедри менеджменту та 

аграрної економіки, кандидат економічних наук. 
 

За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-
механіка»: 



голова комісії:  Василенко В.В., в.о. завідувача кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, доктор технічних наук, 
професор; 

члени комісії:  Пузанов А.П., доцент кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, кандидат технічних наук, 
доцент; 

 Герасименко В.П., старший викладач кафедри 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

 

За спеціальністю 201«Агрономія»: 
голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Ярош Ю.М., старший викладач кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук. 
 

За спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції 
тваринництва»: 
голова комісії: Гопка Б.М., професор кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, професор; 
члени комісії:  Глушак І.І., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 

кандидат сільськогосподарських наук. 
 

За спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
голова комісії: Ікальчик М.І., в.о. завідувача кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
члени комісії: Василюк В.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент; 
 Мороз А.І., доцент кафедри агроінженерії, кандидат 

технічних наук, доцент. 
 
 

За спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)»: 
голова комісії: Махмудов І.І., старший викладач кафедри транспортних 

технологій, кандидат технічних наук; 
члени комісії:  Шейко Н.В., доцент кафедри транспортних технологій, 

кандидат історичних наук, доцент.; 
 Козаченко Н.В., асистент кафедри транспортних технологій . 

 
- для проведення фахових вступних випробувань при вступі на програми 

підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр за іншою спеціальністю для 
осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти 
або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план в складі створити фахові атестаційні комісії: 

 

- За спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 



«Агроінженерія», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)»: 
голова комісії: Кресан Т.А., доцент кафедри природничо-математичних та 

загальноінженерних дисциплін, кандидат технічних наук, 
доцент; 

члени комісії:  Заболотній О.А., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
педагогічних наук; 

 Ожема В.Ф., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін. 

 

- За спеціальностями 201 «Агрономія» та 204 «Технологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва»: 
голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 

кандидат сільськогосподарських наук. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Демчук І.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, 
зазначила, що відповідно до Положення про приймальну комісію ВП НУБіП 
України "Ніжинський агротехнічний інститут" для забезпечення діяльності 
приймальної комісії створюється підрозділ – предметна екзаменаційна комісія 
та комісія з проведення співбесід для проведення конкурсних вступних 
випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
"Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти. Відмітила, що 
співбесіда проводиться для категорії вступників, визначених п. 2 розділу VIII 
Правил прийому на 2022 рік. Запропонувала співбесіду для даної категорії 
вступників проводити з профільної дисципліни (математика) у письмовій 
формі.  

Демчук І.О. запропонувала кандидатури до складу комісії для проведення 
співбесіди та до складу предметних екзаменаційних комісій для проведення 
вступних випробувань  

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з української мови та 

літератури на період проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії:  Хомич В.І., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент;  

члени комісії:  Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філософських наук, доцент; 

 Кисла О.М., викладач циклової комісія соціально-
гуманітарних дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (за згодою). 

 



Створити предметну екзаменаційну комісію з фізики та математики 
на період проведення вступних випробувань в такому складі: 

 
голова комісії: Кресан Т.А., в.о. завідувача кафедри природничо-

математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
технічних наук, доцент; 

члени комісії:  Заболотній О.А., доцент кафедри природничо-математичних 
та загальноінженерних дисциплін, кандидат педагогічних 
наук; 

 Майбородіна Н.В., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
фізико-математичних наук. 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з біології та хімії на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 
біологічних наук, доцент; 

члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент; 

 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 
кандидат сільськогосподарських наук. 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з іноземної мови на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії:  Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 

члени комісії:  Деда Р.Б., асистент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат педагогічних наук; 

 Колесник Т.П. викладач циклової комісія соціально-
гуманітарних дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (за згодою). 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з географії на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії: Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 

члени комісії:  Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та 
агррарної економіки, кандидат економічних наук; 

 Савченко І.Є., викладач циклової комісія загальноосвітніх 
дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування України» (за 
згодою). 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з історії України на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 



 
голова комісії: Сидорович О.С., в.о. завідувача кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, доцент; 
члени комісії:  Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат філософських наук, доцент; 
 Грабовецький О.І., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко А.Г. декан факультету інженерії та енергетики, Македон Г.М., 
декан факультету агротехнологій та економіки, Кулик В.П., доцент кафедри 
агроінженерії, підтримали пропозицію Демчук І.О. щодо проведення співбесіди 
з профільної дисципліни (математика) у письмовій формі для відповідної 
категорії вступників, для яких передбачена співбесіда розділом VІІІ Правил 
прийому на 2022 рік, підтримали пропозиції щодо запропонованих кандидатур 
до складу комісії для проведення співбесіди та до складу предметних 
екзаменаційних комісій для проведення вступних випробувань при вступі на 
навчання за ОС "Бакалавр". 

 
1 УХВАЛИЛИ: 
 

Схвалити предметну екзаменаційну комісії: 
- з української мови та літератури на період проведення вступних 

випробувань в такому складі: 
 

голова комісії:  Хомич В.І., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент;  

члени комісії:  Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філософських наук, доцент; 

 Кисла О.М., викладач циклової комісія соціально-
гуманітарних дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (за згодою). 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з фізики та математики 

на період проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії: Кресан Т.А., в.о. завідувача кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
технічних наук, доцент; 

члени комісії:  Заболотній О.А., доцент кафедри природничо-математичних 
та загальноінженерних дисциплін, кандидат педагогічних 
наук; 

 Майбородіна Н.В., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
фізико-математичних наук. 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з біології та хімії на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 



 
голова комісії: Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії, кандидат 

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Шевяков Ю.М., доцент кафедри агрономії, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент; 
 Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри агрономії, 

кандидат сільськогосподарських наук. 
 

Створити предметну екзаменаційну комісію з іноземної мови на період 
проведення вступних випробувань в такому складі: 

 
голова комісії:  Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 
члени комісії:  Деда Р.Б., асистент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін, кандидат педагогічних наук; 
 Колесник Т.П. викладач циклової комісія соціально-

гуманітарних дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (за згодою). 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з географії на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії: Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук; 

члени комісії:  Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та 
агррарної економіки, кандидат економічних наук; 

 Савченко І.Є., викладач циклової комісія загальноосвітніх 
дисциплін ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного 
університету біоресурсів і природокористування України» (за 
згодою). 

 
Створити предметну екзаменаційну комісію з історії України на період 

проведення вступних випробувань в такому складі: 
 

голова комісії: Сидорович О.С., в.о. завідувача кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін, доктор історичних наук, доцент; 

члени комісії:  Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін, кандидат філософських наук, доцент; 

 Грабовецький О.І., старший викладач кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. 

 
2.3 Головам предметних екзаменаційних комісій (Хомич В.І., Кресан 

Т.А., Семеніхін А.В., Безпала О.В., Сидорович О.С.) розробити тестові 
екзаменаційні завдання та критерії оцінювання відповіді вступника.  

Термін виконання:   до 28.03.2022. 
3. СЛУХАЛИ: 

 



Демчук І.О., заступник директора з навчальної роботи, голову 
апеляційної комісії. Запропонувала кандидатури до складу апеляційної комісії:  

 
голова комісії:  Демчук І.О., заступника директора з навчально-

виховної роботи; 
секретар комісії: Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії; 
члени комісії: 

 
- з української мови та літератури: 
Алєксєєнко Н.В. - учитель-методист ЗОШ № 17 м. Ніжина; 

 
- з математики: 
Симан С.М. - учитель-методист Ніжинського ліцею Ніжинської 

міської ради при НДУ ім. Миколи Гоголя; 
 

-  з біології та хімії: 
Солдатенко Т.І. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. Ніжина; 

 
- з фізики: 
Овдієнко Т.В. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. Ніжина; 

 
- з географії: 
Блінова О.П. - старший вчитель ЗОШ № 10 м. Ніжина; 

 
- з історії України: 
Геймал Т.В. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. 

Ніжина. 
 

- з іноземної мови 
Шадура І.П. - спеціаліст першої категорії ЗОШ № 10 м. Ніжина; 

 
2. Створити апеляційні комісії для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій абітурієнтів, які вступають на навчання на основі раніше здобутих 
освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), в складі: 

 
голова комісії: Демчук І.О., заступника директора з навчально-

виховної роботи; 
секретар комісії: Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії; 
члени комісії: 

 
- з фаху за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
Кузик Н.П. - доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП 

України, кандидат економічних наук, доцент; 
 

- з фаху за спеціальністю 073 «Менеджмент»: 



Рябчик А.В. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної 
торгівлі НУБіП України, кандидат економічних 
наук, доцент; 

 
- з фаху за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка»: 
Романенко О.І. - старший викладач кафедри електротехніки, 

електромеханіки та електротехнологій НУБіП 
України, кандидат технічних наук; 

 
 

- з фаху за спеціальністю 201 «Агрономія»: 
Забалуєв В.О. - професор кафедри ґрунтознавства та охорони 

ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБіП України, 
доктор сільськогосподарських наук, професор; 

 
- з фаху за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»: 
Литвиненко Т.В. - доцент кафедри розведення і генетики тварин 

НУБіП України, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент; 

 
- з фаху за спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
Мартишко В.М. - доцент кафедри сільськогосподарських машин  

і системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП 
України, кандидат технічних наук, доцент; 

 
- з фаху за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)»: 
Овчар П.А. - доцент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК НУБіП України, доктор 
економічних наук, доцент; 

 
- з іноземної мови 
Тимченко Т.М. - старший викладач кафедри германської філології 

та методики викладання іноземних мов НДУ ім. 
Миколи Гоголя. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Кушніренко А.Г., декан факультету інженерії та енергетики, Лементарьов 
В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, електротехніки та 
електромеханіки, підтримали  пропозиції Демчук І.О.. щодо складу 
апеляційних комісій. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати до затвердження кандидатури складу апеляційної комісії: 

голова комісії:  Демчук І.О., заступника директора з навчально-
виховної роботи; 



секретар комісії: Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 
відповідального секретаря приймальної комісії; 

 
члени комісії: 

 
- з української мови та літератури: 
Алєксєєнко Н.В. - учитель-методист ЗОШ № 17 м. Ніжина; 

 
- з математики: 
Симан С.М. - учитель-методист Ніжинського ліцею Ніжинської 

міської ради при НДУ ім. Миколи Гоголя; 
 

-  з біології та хімії: 
Солдатенко Т.І. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. Ніжина; 

 
- з фізики: 
Овдієнко Т.В. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. Ніжина; 

 
- з географії: 
Блінова О.П. - старший вчитель ЗОШ № 10 м. Ніжина; 

 
- з історії України: 
Геймал Т.В. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» м. 

Ніжина. 
 

- з іноземної мови 
Шадура І.П. - спеціаліст першої категорії ЗОШ № 10 м. Ніжина; 

 
2. Створити апеляційні комісії для вирішення спірних питань і розгляду 

апеляцій абітурієнтів, які вступають на навчання на основі раніше здобутих 
освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів), в складі: 

 
голова комісії:  Демчук І.О., заступника директора з навчально-

виховної роботи; 
секретар комісії: Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії; 
 
члени комісії: 

 
- з фаху за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»: 
Кузик Н.П. - доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП 

України, кандидат економічних наук, доцент; 
 

- з фаху за спеціальністю 073 «Менеджмент»: 
Рябчик А.В. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної 

торгівлі НУБіП України, кандидат економічних 
наук, доцент; 

 



- з фаху за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка»: 

Романенко О.І. - старший викладач кафедри електротехніки, 
електромеханіки та електротехнологій НУБіП 
України, кандидат технічних наук; 

 
 

- з фаху за спеціальністю 201 «Агрономія»: 
Забалуєв В.О. - професор кафедри ґрунтознавства та охорони 

ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули НУБіП України, 
доктор сільськогосподарських наук, професор; 

 
- з фаху за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»: 
Литвиненко Т.В. - доцент кафедри розведення і генетики тварин 

НУБіП України, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент; 

 
- з фаху за спеціальністю 208 «Агроінженерія»: 
Мартишко В.М. - доцент кафедри сільськогосподарських машин  

і системотехніки ім. акад. П.М. Василенка НУБіП 
України, кандидат технічних наук, доцент; 

 
- з фаху за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)»: 
Овчар П.А. - доцент кафедри транспортних технологій та 

засобів у АПК НУБіП України, доктор 
економічних наук, доцент; 

 
- з іноземної мови 
Тимченко Т.М. - старший викладач кафедри германської філології 

та методики викладання іноземних мов НДУ ім. 
Миколи Гоголя. 

4. СЛУХАЛИ: 
Голову приймальної комісії Лукача В.С., який відмітив, що для 

забезпечення проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів, 
оформлення особових справ вступників, проведення консультацій з питань 
вибору майбутньої професії створюється  відбіркова комісія. Відбіркова комісія 
забезпечує інформування вступників та громадськості з усіх питань вступу, 
організовує прийом заяв та документів, контролює їх відповідність Умовам 
прийому та Правилам прийому, оформляє особові справи вступників, подає 
рекомендації про допуск вступників до участі в конкурсі (до участі у вступних 
випробуваннях), подає до ЄДЕБО відомості про вступників, вносить зміни до 
статусів електронних заяв вступників у ЄДЕБО, подає рекомендації 
приймальній комісії про зарахування вступників.  



Зазначив, що персонал відбіркової комісії повинен бути підібраний 
якісний, робота відбіркової комісії потребує відповідальності, чіткості, 
організованості. 

Директор закликав проводити роботу відбіркової комісії, приймальної 
комісії таким чином, щоб усі бажаючі мали можливість отримати своєчасну 
кваліфіковану й коректну консультацію щодо вступу до інституту. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 Заступник відповідального секретаря приймальної комісії, доцент 
кафедри агроінженерії Кулик В.П., який запропонував склад відбіркової комісії: 

голова відбіркової комісії: 
 - Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії 
 

заступник голови відбіркової комісії: 
 - Кушніренко А.Г., декан факультету інженерії та енергетики; 

 

члени відбіркової комісії: 
- Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри менеджменту; 
- Герасименко В.П., асистент кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 
- Заверткін А.А., завідувач лабораторії інформаційно-освітніх 

технологій та засобів комунікації, голова 
профкому інституту. 

 

секретар відбіркової комісії:  
- Сидорович О.С., в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін; 
 

члени відбіркової комісії для прийому документів, оформлення особових 
справ вступників (технічний персонал): 

Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін; 

Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та аграрної 
економіки; 

Заболотній О.А., доцент кафедри природничо-математичних та 
загальноінженерних дисциплін; 

Залозна С.Г., секретар навчальної частини; 
Ікальчик М.І., доцент кафедри агроінженерії; 
Калініченко Р.А., доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; 
Кресан Т.А., в.о. завідувача кафедри природничо-математичних та 

загальноінженерних дисциплін; 
Козаченко Н.В., старший лаборант; 
Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 
Литвин О.М., архіваріус; 
Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних та 

загальноінженерних дисциплін; 



Лоханько Н.В., провідний фахівець навчально-методичного відділу; 
Майбородіна Н.В., старший викладач кафедри природничо-математичних 

та загальноінженерних дисциплін; 
Макаренко Н.М., бібілотекар; 
Махмудов І.І., старший викладач кафедри транспортних технологій; 
Мороз А.І., доцент кафедри агроінженерії; 
Ожема В.Ф., старший викладач кафедри природничо-математичних та 

загальноінженерних дисциплін; 
Сахно В.К., асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 
Семеніхін А.В., в.о. завідувача кафедри агрономії; 
Федорина Т.П., доцент кафедри природничо-математичних та 

загальноінженерних дисциплін; 
Хомич В.І., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 
Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування; 
Шейко Н.В., доцент кафедри транспортних технологій. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
Заступник директора з навчально-виховної роботи Демчук І.О., декани 

факультетів Македон Г.М., Кушніренко А.Г. підтримали пропозиції 
Кулика В.П. щодо складу відбіркової комісії. 

УХВАЛИЛИ: 
Схвалити склад відбіркової комісії: 

голова відбіркової комісії: 
 - Кулик В.П., доцент кафедри агроінженерії, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії 
 

заступник голови відбіркової комісії: 
 - Кушніренко А.Г., декан факультету інженерії та енергетики; 

 

члени відбіркової комісії: 
- Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри менеджменту; 
- Герасименко В.П., асистент кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки; 
- Заверткін А.А., завідувач лабораторії інформаційно-освітніх 

технологій та засобів комунікації, голова 
профкому інституту. 

 

секретар відбіркової комісії:  
- Сидорович О.С., в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін; 
 

члени відбіркової комісії для прийому документів, оформлення особових 
справ вступників (технічний персонал): 

Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін; 

Дворник І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та аграрної 
економіки; 

Заболотній О.А., доцент кафедри природничо-математичних та 
загальноінженерних дисциплін; 




