
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Ніжинський агротехнічний коледж 
ОГОЛОШУЄ 

Прийом студентів на навчання у 2019 році 
за програмою підготовки молодших спеціалістів 
на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) 

Спеціальності Терміни 
навчання  

Державне 
замовлення* 

Перелік вступних 
іспитів 

Ліцензований 
обсяг 

Вартість одного 
року навчання, грн. 

208 Агроінженерія 4 роки 20 математика, 
українська мова 50 8 600 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка  4 роки 19 математика, 

українська мова 50 8 300 

151 Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології  

 
4 роки 17 математика, 

українська мова 25 8 300 

071 Облік і оподаткування 
 3 роки 10 математика, 

українська мова 50 8 300 

123 Комп`ютерна інженерія  
 4 роки 15 математика, 

українська мова 30 8 600 

275 Транспортні технології  
(автомобільний транспорт) 4 роки 15 математика, 

українська мова 30 8 300 

Терміни прийому документів 
З 01.07.2019 по 13.07.2019 

Строки проведення вступних випробувань 
З 14.07.2019 по 21.07.2019 

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години 23.07.2019 
* - дані за результатами вступної кампанії 2018 року 

 

 



на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 
Спеціальності Терміни 

навчання  
Державне 

замовлення 
Перелік сертифікатів ЗНО  

2017, 2018 та 2019 років 
Ліцензований 

обсяг 
Вартість одного 

року навчання, грн. 

208 Агроінженерія 3 роки - 

українська мова та 
література 

або математика 
або історія України 

або географія 

32 8 600 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка  3 роки - 

українська мова та 
література 

або математика 
або історія України 

або географія 

20 8 300 

151 Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології  

 
3 роки - 

українська мова та 
література 

або математика 
або історія України 

або географія 

4 8 300 

071 Облік і оподаткування 
 2 роки - 

українська мова та 
література 

або математика 
або історія України 

або географія 

30 8 300 

123 Комп`ютерна інженерія  
 3 роки - 

українська мова та 
література 

або математика 
або історія України 

або географія 

5 8 600 

275 Транспортні технології  
(автомобільний транспорт) 3 роки - 

українська мова та 
література  

або математика 
або історія України 

або географія 

4 8 300 

Терміни прийому документів 
з 10.07.2019 по 22.07.2019 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 годин 01.08.2019 
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше30.09.2019 

 



 

на основі ОКР «Кваліфікований робітник» 

Спеціальності 

Форма 
навчання Терміни 

навчання  

Державне 
замовлення* 

Перелік іспитів 
та/або 

сертифікат ЗНО 
2017, 2018 та 

2019 років 

Ліцензований 
обсяг 

Вартість одного 
року навчання, 

грн.  

208 Агроінженерія 
 

денна 2 роки 13 
Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

25 8 600 

заочна 2 роки - 
Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

30 5 950 

141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка денна 3(2) роки - 

Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

10(26) 8 300 

151 Автоматизація та комп`ютерно-
інтегровані технології  

 
денна 3(2) роки - 

Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

2(5) 8 300 

071 Облік і оподаткування 
 денна 2 роки - 

Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

10 8 300 

123 Комп`ютерна інженерія  
 денна 3(2) роки - 

Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

2(10) 8 600 

275 Транспортні технології  
(автомобільний транспорт) денна 3(2) роки - 

Українська мова, 
фахове вступне 
випробування 

3(5) 8 300 

Терміни прийому документів 
для ДФН з  01.07.2019 по 22.07.2019;   для ЗФН з  01.07.2019 по 22.07.2019 

Строки проведення вступних випробувань 
для ДФН з  23.07.2019 по 30.07.2019;               для ЗФН   з  23.07.209 по 30.07.2019 

Терміни  оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 години  01.08.2019 
* - дані за результатами вступної кампанії 2018 року 



 
 

на ОР «Бакалавр» 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Спеціальності Форма 
навчання 

Терміни 
навчання  

Державне 
замовлення Перелік іспитів Ліцензований 

обсяг 
Вартість одного 

року навчання, грн.  
151 Автоматизація та комп`ютерно-

інтегровані технології  
 

денна 2 роки  Фахове вступне 
випробування 25 9 500 

 
Терміни прийому документів 

з  10.07.2019 по 22.07.2019 
Строки проведення вступних випробувань 

з  23.07.2019 по 30.07.2019 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12.00 годин 01.08.2019   

                     Зарахування вступників відбувається: 
- за державним замовленнямне пізніше 12.00 год. 07.08.2019 

  - за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30.09.2019 
 

Вступники особисто подають до приймальної комісії такі документи: 

 Заяву на ім’я директора; 

 Копію документа, що посвідчує особу(ID картка або паспорт громадянина України); 

 Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 
основі якого здійснюється вступ,і додатка до нього; 

 Копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО 2017, 2018 та  2019 (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти); 

 Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

 Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 



 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються 

 
Приймальна комісія працює 

 

з понеділка по п'ятницю - з 8.30 до 17.30. 

субота, неділя  – з 9.00 до 14.00 . 

Обідня перерва – з 12.00 до 13.00. 

 

Телефони: (04631) 7-51-34 

 

https://natc.org.ua/ 


	Оголошення_вступ_2019_кол_орове__про_початок_прийому
	Оголошення_прийом_2019_на_сайт_1

