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Коледж здійснює підготовку 
 

 

 
•базової загальної середньої освіти (9 

класів); 

•повної (профільної) загальної середньої 

освіти  (11 класів); 

• ОКР «Кваліфікований робітник»; 

• на основі раніше здобутих рівнів освіти 

(молодший спеціаліст, фаховий 

молодший бакалавр, бакалавр). 

За ОПС  

«Фаховий молодший 
бакалавр»  

на основі:  



Фінансування підготовки фахівців 
проводиться: 

 
 

• за рахунок видатків державного бюджету 

(державне замовлення); 

• 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 2022 році) 

Вартість 

навчання 
(у 2022 році) 

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації 

 208 Агроінженерія 4 31 11 000 

 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
4 24 11 000 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані    технології 
4 17 11 000 

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем 

 071 Облік і оподаткування 3 11 11 000 

 123 Комп'ютерна інженерія 4 17 11 000 

 275.03 Транспортні технології 

(автомобільний транспорт) 
4 17 11 000 



На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) 
вступ тільки на небюджетну конкурсну пропозицію (контракт): 

Спеціальність 
Термін 

навчання 
(років) 

Обсяг 

державного 

замовлення 

Вартість 

навчання 
(у 2022 році) 

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації 

 208 Агроінженерія (денна та заочна) 3 - 11 000 / 8 500 

 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
3 - 11 000 

 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані    технології 
3 - 11 000 

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем 

 071 Облік і оподаткування 2 - 11 000 

 123 Комп'ютерна інженерія 3 - 11 000 

 275.03 Транспортні технології  

(на автомобільному транспорті) 
3 - 11 000 



На основі  
ОКР «Кваліфікований робітник»  

Спеціальність 
Термін 

навчання 
(роки) 

Обсяг 

державного 

замовлення 
(у 2022 році) 

 

Вартість 

навчання 
(у 2022 році) 

208 Агроінженерія 
(скорочений термін навчання, окрема група)    

денна форма навчання 

2 10  11 000 

208 Агроінженерія 
(скорочений термін навчання, окрема група)    

заочна форма навчання 

2 - 8 500 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
3 - 11 000 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані  технології 
3 - 11 000 

071 Облік і оподаткування 2 - 11 000 

123 Комп'ютерна інженерія 3 - 11 000 

275.03 Транспортні технології  
(автомобільний транспорт) 

3 - 11 000 

     



ВСТУПНА КАМПАНІЯ - 2023 

УМОВИ ВСТУПУ 

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ 
БАКАЛАВР 

БЮДЖЕТ 

ЕЛ. ЗАЯВА + МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ + СПІВБЕСІДА  

КОНТРАКТ 

ЕЛ. ЗАЯВА + МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 



 
Перелік предметів усної (очної) співбесіди на місця 

державного замовлення на основі 9 кл.  

 

Перелік предметів 

Мінімальна кількість балів для 

допуску щодо участі   

в конкурсі 

 

1. Українська мова 

 

2. Математика 

 

 

100 

 

 

 

Конкурсний бал = 

 результат усної співбесіди,  

яка може включати до 10 балів  

за успішне закінчення підготовчих курсів  

ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП 

України» 

    (за шкалою від 100 до 200 балів) 



 
Перелік предметів усної (очної) співбесіди  

на місця державного замовлення  

на основі ОКР «Кваліфікований робітник» 

 

Перелік предметів 

Мінімальна кількість 

балів для допуску щодо 

участі   

в конкурсі 

 

З фахових дисциплін 
 

(1.Трактори і автомобілі. 

2. Правила дорожнього руху. 

3. Будова та експлуатація автомобіля. 

4. Комплексна система ТО і ремонту.) 

 

100 

 

 

Конкурсний бал = 

 

результат усної співбесіди 

    (за шкалою від 100 до 200 балів) 



Кожен вступник подає 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ, 

який матиме різну вагу для вступників на бюджет і контракт:  
 

 для вступу на бюджет застосовується лише для 

рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом  
 

 для вступу на контракт є основою для  

рейтингування вступників. 

 
 

 



Мотиваційний лист ‒ це есе, що дає можливість 

розповісти про себе, свої сильні сторони, дати 

краще уявлення про власну особистість, 

обґрунтувати, чому саме ви найкращий з-поміж 

інших кандидатів для вступу на обрану  

освітньо-професійну програму (спеціальність) 

нашого закладу освіти. 

Що таке «мотиваційний лист»? 



Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з 

дотриманням чіткої структури викладення інформації. 

Подається під час подання електронної заяви  

шляхом завантаження тексту листа у відповідне поле. 

Розмір – 1 аркуш 

 

nfk_nubip_vstup@ukr.net 

Вимоги до мотиваційних листів 



Зразок мотиваційного листа 



Строки вступної кампанії для вступників на основі 

базової загальної середньої освіти (9 класів) 
основний прийом 

 

Етапи вступної кампанії Дати проведення 

Реєстрації електронних кабінетів 23 червня – 31 жовтня 2023 року  

Строки прийому заяв та документів  30 червня - 13 липня 2023 року  

Індивідуальні усні співбесіди 14 липня – 21 липня 2023 року 
 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 12:00 

26 липня 2023 року 

Виконання вимог до зарахування:  

- на місця державного замовлення 
до 12:00 28 липня 2023 року 

Зарахування: 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних осіб 

- додаткове зарахування за кошти фіз. 

осіб 

не пізніше 18:00 години 29 липня 2023 р. 

не пізніше 03 серпня 2023 р. 



Строки вступної кампанії для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти (11 класів) 
основний прийом 

 
Етапи вступної кампанії Дати проведення 

Реєстрації електронних кабінетів 01 липня – 30 листопада 2023 року  

Строки прийому заяв та документів 14 липня – 17 серпня 2023 року  

Розгляд мотиваційних листів До 18 серпня 2023 року  
 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

не пізніше 12:00 

18 серпня 2023 року 

 

Виконання вимог до зарахування До 17:00 29 серпня 2023 року 

Зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 
не пізніше 12:00 години  

31 серпня 2023 року 



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

основний прийом 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Дати проведення 

Початок прийому заяв та 

документів 
14 липня  2023 року 14 липня  2022 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів 
14 серпня 2023 року 14 серпня 2022 року 

Строки проведення 

індивідуальної усної співбесіди  
15 – 16 серпня 2023 року --- 

Розгляд мотиваційних листів --- 17 серпня 2023 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
не пізніше 

18 серпня 2023 року 

 не пізніше 

18 серпня 2023 року 

Виконання вимог до зарахування 

 

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних  

до 12:00 год. 

 23 серпня 2023 року 

23 серпня 2023 року 

 

--- 

23 серпня 2023 року 

Зарахування вступників  

- за державним замовленням 

- за кошти фізичних  

не пізніше 

25 серпня 2023 року 

31 серпня 2023 року 

 

--- 

31 серпня 2023 року 



Всі вступники подають заяви в  

електронній формі   
 

через електронний кабінет  
vstup.edbo.gov.ua 

 

 

Вступники зі спеціальними умовами 

до подачі заяви особисто подають документи до  

приймальної комісії коледжу  

для внесення даних про пільги у ЄДЕБО 
 

 



Для виконання вимог до зарахування вступник 
має подати документи: 

 

копію документа, що посвідчує особу (свідоцтво про народження 
тільки для тих осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року); 

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;  

копію військово-облікового документа для вступників яким 
виповнилось 16 років (військовий квиток або посвідчення про 
прописку); 

копії документів, що забезпечують підстави для отримання 
спеціальних умов вступу (за наявності).   

 

 

Копії документів  без  пред’явлення  
ОРИГІНАЛІВ   

не приймаються 



Слід звернути увагу! 

- Вступники подають тільки електронні заяви.  

- Реєстрація електронних кабінетів починається з 23.06.2023 р. 

- Результати  індивідуальної усної співбесіди з української мови та 
математики оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.  

- Додаткові бали за успішне закінчення річних підготовчих курсів до 
10 балів (додаються до результатів співбесіди). 

-  Вступники на базі 11 класів подають заяву тільки на небюджетну 
конкурсну пропозицію (вступ за результатами розгляду 
мотиваційних листів без вступних іспитів).  

-  При вступі на базі ОКР «Кваліфікований робітник» враховуються 
результати індивідуальної усної співбесіди з фахових дисциплін. 



Графік роботи  
приймальної комісії 

Понеділок – п'ятниця: 8:30 – 17:30 

Перерва: 12:00 – 13:00 

Субота, неділя: 9:00 – 13:00 



Ми в соціальних мережах 

Фейсбук Група Ніжинський 

фаховий коледж НУБіП України 

Телеграм Новини_НАТК 

Інстаграм natk_agro 



natc.org.ua 

Слідкуйте за новинами вступної 
кампанії на сайті коледжу 

Відповідальний секретар приймальної комісії  

Романенко Тетяна Василівна  

тел. 04631-7-51-34 

тел. 066-915-82-63 

Відповідальний за підготовчі курси  

Новіков Микола Григорович  

тел. 067-662-72-37 

Електронна адреса приймальної комісії: 

nfk_nubip_vstup@ukr.net 


