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Коледж здійснює підготовку

• ОКР «Молодший спеціаліст» 

(скорочений термін 

навчання для спеціальності 

151 Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані

технології)

За ОС «Бакалавр» 
на основі:



Фінансування підготовки фахівців 
проводиться:

• за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
• за ваучерами;
• за рахунок пільгових державних кредитів (відповідно до Порядку 

пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
серпня 2018 року № 673)

• за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).



Перелік конкурсних предметів на базі 
ОКР «Молодший спеціаліст» 

Спеціальність 
ОС Бакалавр

Термін 
навчання

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 

іспитів)
для вступу 

на бюджетні місця

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 

іспитів)
для вступу 

на контрактні місця

Невід'ємні 
вагові 

коефіцієнти

Мінімальна кількість 
балів для допуску до 

участі в конкурсі

Автоматизація 
та 
комп’ютерно-
інтегровані  
технології
(скорочений 
термін 
навчання)

151 2  роки Українська мова 
(ЗНО) 

Математика (ЗНО)

Фахове вступне
Випробування

Українська мова 
(ЗНО) 

Математика (ЗНО)
або 

історія України 
(ЗНО)

Фахове вступне
Випробування

К1=0,25

К2=0,25

К3=0,5

100

100

124

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + КЗ*ПЗ
П1 – ЗНО з укр. мови;  
П2 – ЗНО з математики (бюджет); ЗНО на вибір з математики або історії 

України (контракт);
ПЗ - оцінка фахового вступного випробування, 
К1(0,25), К2(025), КЗ(0,5) - вагові коефіцієнти. 



Строки вступної кампанії для вступників 
на основі ОКР “Молодший спеціаліст”

Етапи вступної кампанії Дати проведення

Реєстрація електронних кабінетів 01 липня 2021 року

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 год.
23 липня 2021 року

Фахові вступні випробування 24 – 30 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

не пізніше 12:00
05 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування
(подача оригіналів документів) До 13 серпня 2021 року



Заява вступником

Вступники на основі ОКР Молодший спеціаліст

подають заяви в електронній формі  
( для зарахування балів сертифікатів 
ЗНО 2018, 2019, 2020 або 2021 року)

https://zno.testportal.com.ua



До заяви вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію диплому та додатку  до нього;

 копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО (2018-2021 р.р.);

4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Копію військово-облікового документу;

копію ідентифікаційного номеру.

Копії документів без  пред’явлення 
ОРИГІНАЛІВ

не приймаються



Слідкуйте за новинами вступної 
кампанії на сайті коледжу 

natc.org.ua
та сайті базового закладу освіти 

НУБіП України 
https://nubip.edu.ua/entrant
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