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Коледж здійснює підготовку

•базової загальної середньої освіти                        

(9 класів);

•повної (профільної) загальної середньої 

освіти  (11 класів);

• ОКР «Кваліфікований робітник».

За ОПС 
«Фаховий молодший 

бакалавр» 
на основі:

• 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).



На основі базової загальної середньої освіти (9 класів):

Спеціальність
Термін 

навчання
(років)

Обсяг 
державного 
замовлення

(у 2021 році)

Вартість 
навчання
(на 2021 рік)

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

208 Агроінженерія 4 30 10 300

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 4 23 9 900

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані    технології 4 17 9 900

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

071 Облік і оподаткування 3 10 9 900

123 Комп'ютерна інженерія 4 17 10 300

275.03 Транспортні технології 
(автомобільний транспорт) 4 17 9 900



Перелік предметів вступних випробувань 
(на основі 9 кл.)

Перелік предметів
Мінімальна кількість балів для 

допуску щодо участі  
в конкурсі

1. Українська мова

2. Математика

100

100

Конкурсний бал =

+ результати вступних випробувань 
(за шкалою від 100 до 200 балів)

+ середній бал документа про базову загальну середню 
освіту (переведений в шкалу від 100 до 200 балів)

+ бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВСП 
«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» 
(до 50 балів)

* сільський коефіцієнт  (СК)  для сільської молоді  1,05



На основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

Спеціальність
Термін 

навчання
(років)

Обсяг 
державного 
замовлення

Вартість 
навчання
(на 2021 рік)

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

208 Агроінженерія 3 - 10 300

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 3 - 9 900

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані    технології 3 - 9 900

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

071 Облік і оподаткування 2 - 9 900

123 Комп'ютерна інженерія 3 - 10 300

275.03 Транспортні технології 
(автомобільний транспорт) 3 - 9 900



Перелік конкурсних предметів (на основі 11 кл.)

Перелік складових конкурсного 
бала

Конкурсні 
предмети 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі
1. Українська мова Обов`язковий 100

2. Математика або 
історія України   або 
географія 

На вибір 100

Середній бал атестата 

(переведений в шкалу від 100 до 
200 балів)

* сільський коефіцієнт  (СК)  для 
сільської молоді  1,05

Абітурієнт може зарахувати результат  ЗНО або  вступний іспит у закладі освіти. 
Результати  вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування 
підвищується на 25%



На основі 
ОКР «Кваліфікований робітник» 

Спеціальність
Термін 

навчання
(роки)

Обсяг 
державного 
замовлення
(у 2021 році)

Вартість 
навчання
(на 2021 рік)

208 Агроінженерія
(скорочений термін навчання, окрема група)   

денна форма навчання
2 10 10 300

208 Агроінженерія
(скорочений термін навчання, окрема група)   

заочна форма навчання
2 - 7 500

141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка 3 - 9 900

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані  технології 3 - 9 900

071 Облік і оподаткування 2 - 9 900

123 Комп'ютерна інженерія 3 - 10 300

275.03 Транспортні технології 
(автомобільний транспорт) 3 - 9 900



Перелік конкурсних предметів на базі 
ОКР «Кваліфікований робітник» 

Спеціальності молодшого спеціаліста Термін 
навчання

Перелік складових 
конкурсного бала

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 

участі в конкурсі

Агроінженерія
(скорочений термін 
навчання, окрема група)

208 2 роки 1. Українська 
мова

вступне 
випробування 

або 
ЗНО з укр. мови 
на підставі 
сертифікату 
ЗНО 2019, 2020, 
2021  або 2022 

року

2. Фахове вступне 
випробування

100

100

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

141 3 роки

Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані  технології

151 3 роки

Облік і оподаткування 071 2  роки

Комп'ютерна інженерія 123 3 роки

Транспортні технології 
(автомобільний транспорт)

275.03 3 роки



Строки вступної кампанії для вступників на основі 
базової загальної середньої освіти (9 класів)

Етапи вступної кампанії Дати проведення

Реєстрація електронних кабінетів 23 червня – 31 серпня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 30 червня - 13 липня 2022 року 

Вступні іспити 14 липня – 23 липня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

не пізніше 12:00
26 липня 2022 року

Виконання вимог до зарахування: 
- на місця державного замовлення
- за кошти фізичних осіб

до 12:00 28 липня 2022 року
до 02 серпня 2022 року

Зарахування:
- за державним замовленням
- за кошти фізичних осіб
- додаткове зарахування за кошти фіз. 

осіб

не пізніше 18:00 години 30 липня 2022 р.
не пізніше 03 серпня 2022 р.
не пізніше 31 серпня 2022 р.



Строки вступної кампанії для вступників на основі 
повної загальної середньої освіти (11 класів)

Етапи вступної кампанії Дати проведення

Реєстрація електронних кабінетів 01 липня – 30 вересня 2022 року 

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів
- На основі вступних іспитів

- На основі сертифікатів ЗНО
о 18:00 год. 26 липня 2022 року
о 18:00 год. 03 серпня 2022 року

Вступні іспити 21 липня – 02 серпня 2022 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

не пізніше 12:00
08 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування до 12 серпня 2022 року

Зарахування вступників за кошти 
фізичних та юридичних осіб

не пізніше 12:00 години 
18 серпня 2022 року



Строки вступної кампанії для вступників 
на основі ОКР "Кваліфікований робітник" 

Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Навчання без відриву від 

виробництва

Дати проведення

Початок прийому заяв та 
документів 14 липня  2022 року 14 липня  2022 року

Закінчення прийому заяв та 
документів

29 липня 2022 року 29 липня 2022 року

Строки проведення випробувань 01 – 05 серпня 2022 року 01 – 05 серпня 2022 року

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників

не пізніше
08 серпня 2022 року

не пізніше
08 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування до 12 серпня 2022 року до 12 серпня 2022 року

Зарахування вступників 
за кошти фізичних та 
юридичних осіб

не пізніше
18 серпня 2022 року

не пізніше
18 серпня 2022 року



Подають заяви в електронній формі  
вступники на основі базової (9 кл.)  та 

повної загальної середньої освіти (11 кл.)
(для зарахування балів ЗНО 2019, 2020, 2021 або 2022 р. а також 

можливий вступ за результатами вступних іспитів)

Заява вступником

на основі ОКР “Кваліфікований робітник”

подається в паперовій формі особисто 

до приймальної комісії коледжу



Виконання вимоги до зарахування є подання документів:

 копія документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження тільки для тих осіб, 
яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);

 копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо‐
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку  до 
нього;

 копію сертифіката (сертифікатів) ЗНО (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти та ОКР «Молодший спеціаліст»);

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 копію військово‐облікового документу (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, кваліфікований робітник та молодший спеціаліст);

 копію ідентифікаційного номеру;
 копію довідки додаток 13 (для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік 
вступу базову або повну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на 
території сіл);

 копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 
співбесідою та/або на участь у конкурсі за квотою 1 (за наявності).

Копії документів  без  пред’явлення ОРИГІНАЛІВ не приймаються



Слід звернути увагу!

‐ Вступники на основі базової (9 кл.) та повної (11 кл.)загальної середньої 
освіти подають тільки електронні заяви.

‐ Реєстрація електронних кабінетів починається з 23.06.2022 р.
‐ Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову або
повну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл
встановлено сільський коефіцієнт – 1,05.

‐ Результати  вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
‐ Додаткові бали за успішне закінчення річних підготовчих курсів (до 50 б.)
‐ Приймаються сертифікати ЗНО 2019 ‐ 2022 років.
‐ У разі подання результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне 
випробування підвищується на 25%.

‐ Вступники на базі 11 класів  можуть зарахувати результат  ЗНО або  
складати вступні іспити в закладі освіти. 

‐ При вступі на базі ОКР «Кваліфікований робітник» оцінка вступного 
іспиту з української мови або оцінка ЗНО з української мови на підставі 
сертифікату ЗНО 2019 ‐ 2022 років.



natc.org.ua
Слідкуйте за новинами вступної 

кампанії на сайті коледжу

Відповідальний секретар приймальної комісії 
Романенко Тетяна Василівна 

тел. 066-915-82-63
Відповідальний за підготовчі курси 

Новіков Микола Григорович 
тел. 067-662-72-37


