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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 склад фахових атестаційних комісій (у зв’язку зі змінами Правил 
прийому). 

2. Про склад комісій для проведення індивідуальних усних співбесід (у 
зв’язку зі змінами Правил прийому). 

3. Про склад апеляційної комісії (у зв’язку зі змінами Правил прийому). 
4. Про проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди. 
5. Рекомендації до написання мотиваційного листа вступника. 
6. Про склад комісії для розгляду мотиваційних листів. 
7. Про результати підсумкової атестації слухачів постійно діючих 

консультаційно-підготовчих курсів інституту.  
 
1 СЛУХАЛИ:  

 

Македон Г.М., відповідального секретаря приймальної комісії, що у 
зв’язку з кадровими змінами та змінами Правил прийому необхідно змінити 
склади фахових атестаційних комісій. 

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:  Сук П.Л., професор кафедри обліку і оподаткування, доктор 

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

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



ВИСТУПИЛИ: 
Македон Г.М., декан факультету агротехнологій та економіки, 

Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 
електротехніки та електромеханіки, Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 
оподаткування, підтримали запропоновані кандидатури до складу фахових 
атестаційних комісій для проведення конкурсних фахових вступних 
випробувань.  

УХВАЛИЛИ: 
Створити фахову атестаційну комісію 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:  Сук П.Л., професор кафедри обліку і оподаткування, доктор 

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

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

 
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 
для проведення індивідуальних усних співбесід, передбачених Правилами 
прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут». Демчук І.О. запропонувала кандидатури 
до складу комісій для проведення індивідуальних усних співбесід 

 
Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

української мови при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» 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; 
 Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук. 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
математики при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 
в такому складі: 

 
голова комісії: Майбородіна Н.В., старший викладач кафедри природничо-

математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
фізико-математичних наук. 



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

математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
технічних наук, доцент; 
Заболотній О.А., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
педагогічних наук; 

  
Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

історії України при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» в такому складі: 

 
голова комісії: Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

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

дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент; 
 Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук. 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
біології при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» в 
такому складі: 

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

біологічних наук, доцент; 
члени комісії:  Ярош Ю.М., старший викладач кафедри агрономії, кандидат 

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

кандидат сільськогосподарських наук. 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
іноземної (англійської) мови при вступі на навчання для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» 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). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Василюк В.І.. декан факультету інженерії та енергетики, Македон Г.М., 
декан факультету агротехнологій та економіки, Царук Н.Г., в.о. завідувача 
кафедри обліку і оподаткування, підтримали пропозицію Демчук І.О. щодо 



складу комісій для проведення індивідуальних усних співбесід при вступі на 
навчання для здобуття ОС «Бакалавр», «Магістр». 

 
УХВАЛИЛИ: 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
української мови при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» 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; 
 Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук. 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
математики при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» 
в такому складі: 

 
голова комісії: Майбородіна Н.В., старший викладач кафедри природничо-

математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
фізико-математичних наук. 

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

математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
технічних наук, доцент; 
Заболотній О.А., старший викладач кафедри природничо-
математичних та загальноінженерних дисциплін, кандидат 
педагогічних наук; 

  
Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

історії України при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня 
«Бакалавр» в такому складі: 

 
голова комісії: Литовченко В.П., доцент кафедри соціально-гуманітарних 

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

дисциплін, кандидат філологічних наук, доцент; 
 Безпала О.В., старший викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін, кандидат географічних наук. 
 

Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 
біології при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» в 
такому складі: 

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

біологічних наук, доцент; 



члени комісії:  Ярош Ю.М., старший викладач кафедри агрономії, кандидат 
сільськогосподарських наук; 

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

 
Створити комісію для проведення індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної (англійської) мови при вступі на навчання для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» 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). 

 
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: Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 

оподаткування, 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: 
Солдатенко Т.І. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» 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: Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 

оподаткування, 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; 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Василюк В.І., 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: Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 
оподаткування, 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: 
Солдатенко Т.І. - учитель-методист НВК № 16 «Престиж» 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: Царук Н.Г., в.о. завідувача кафедри обліку і 

оподаткування, 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; 

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

поінформувала про розроблене положення про проведення вступного 
випробування у формі індивідуальної усної співбесіди. Дане положення 
обумовлює перелік вступників, для яких передбачені вступні випробування у 
формі індивідуальної усної співбесіди (далі – співбесіда), організацію та 
порядок проведення співбесіди, критерії оцінювання відповіді кандидатів на 
навчання за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб. Положення розроблено відповідно до Порядку прийому на навчання для 
здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 27 квітня 2022 року №392, Положення про приймальну 
комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.10.2015 року №1085, та Правил прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» в 2022 році (далі – Правила прийому). 

ВИСТУПИЛИ 
Демчук І.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

підтримала озвучене положення, запропонувала подати його на затвердження 
та в подальшому опублікувати на офіційному сайті і комісіям послуговуватися 
ним при проведенні індивідуальних усних співбесід.  

УХВАЛИЛИ 
Подати на затвердження положення про проведення вступного 

випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в подальшому 
комісіям, що створені для проведення індивідуальних усних співбесід 
послуговуватися ним у своїй роботі.  

 
 



5.СЛУХАЛИ 
Македон Г.М., відповідальний секретар приймальної комісії 

поінформувала, що відповідно до Правил прийому у 2022 році кожен вступник 
разом із заявою має подавати мотиваційний лист. Поради по його написанню 
розміщені на офіційному сайті та узагальнені в Рекомендаціях до написання 
мотиваційного листа вступника, які пропонуються до затвердження. 

ВИСТУПИЛИ: 
Демчук І.О., заступник директора з навчально-виховної роботи 

підтримала пропозицію та наголосила, що якісна перевірка мотиваційних 
листів є надзвичайно важливою під час вступної кампанії. 

УХВАЛИЛИ 
Рекомендувати до затвердження Рекомендації до написання 

мотиваційного листа вступника, розмістити їх на офіційному вебсайті та в 
подальшому послуговуватися в роботі. 

 
6. СЛУХАЛИ 
Македон Г.М., відповідальний секретар приймальної комісії, яка 

наголосила, що для організації роботи приймальної комісії необхідно утворити 
комісії для розгляду мотиваційних листів вступників. 

Запропонувала створити комісію у такому складі: 
голова комісії: Демчук І.О., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 
члени комісії: 
- Борис В.О., голова Студентської ради інституту, студент факультету 

інженерії та енергетики, член приймальної комісії інституту; 
- Лементарьов В.В., старший викладач кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, методист інституту, уповноважена особа 
приймальної комісії інституту з питань прийому та розгляду електронних заяв 
від вступників; 

- Сергієнко А.О., голова студентської ради факультету агротехнологій 
та економіки, студентка факультету агротехнологій та економіки, член 
приймальної комісії інституту; 

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

 
ВИСТУПИЛИ: 
Івановський А.В., заступник директора з навчально-науково-виробничої 

роботи та інноваційно-господарської діяльності підтримав озвучені пропозицію 
 
УХВАЛИЛИ: 
Створити комісію для розгляду мотиваційних листів вступників у такому 

складі: 
голова комісії: Демчук І.О., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 
члени комісії: 
- Борис В.О., голова Студентської ради інституту, студент факультету 

інженерії та енергетики, член приймальної комісії інституту; 




