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Порядок денний: 
 

1. Про зміни Правил прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році у 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». 

2. Про склад відбіркової комісії (у зв’язку зі змінами Правил прийому). 
 

1 СЛУХАЛИ:  
Македон Г.М., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 

повідомила, що  наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 
року № 392 затверджено новий Порядок прийому для здобуття вищої освіти, 
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 
487/37823). Відповідно до нього розроблено новий варіант Правил прийому для 
здобуття вищої освіти у 2022 році у ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» (додається). Запропонувала Правила прийому для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, що затверджені 20 грудня 2021 року 
(Протокол вченої ради інституту № 5)  вважати недійсними та запропонувати 
на затвердження вченій раді інститут нову редакцію Правил.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
Василюк В.І., декан факультету інженерії та енергетики, 

Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 
оподаткування, підтримали запропоновані зміни. 

УХВАЛИЛИ: 
Рекомендувати вченій раді інституту до затвердження нову редакцію  

Правил прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» (додається). 

 
1 СЛУХАЛИ:  

Македон Г.М., відповідального секретаря приймальної комісії, яка 
повідомила, що  у зв’язку з кадровими змінами потрібно оновити склад 



відбіркової комісії інституту. Запропонувала створити відбіркову комісію у 
такому складі: 

голова відбіркової комісії: 
 - Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 

заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії 

 

заступник голови відбіркової комісії: 
 - Василюк В.І., декан факультету інженерії та енергетики; 

 

члени відбіркової комісії: 
- Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри менеджменту; 
- Дворик І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та аграрної 

економіки; 
- Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 
 

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; 

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; 
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; 
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; 
Шейко Н.В., доцент кафедри транспортних технологій. 



.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
Василюк В.І., декан факультету інженерії та енергетики, 

Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, підтримали запропоновані зміни. 

УХВАЛИЛИ: 
Створити відбіркову комісію у такому складі: 
голова відбіркової комісії: 

 - Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування, 
заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії 

 

заступник голови відбіркової комісії: 
 - Василюк В.І., декан факультету інженерії та енергетики; 

 

члени відбіркової комісії: 
- Брюхачова І.Д., старший викладач кафедри менеджменту; 
- Дворик І.В., в.о. завідувача кафедри менеджменту та аграрної 

економіки; 
- Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 
 

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; 

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; 
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; 




