
Про умови прийому на 
2015-2016 н.р.

ВП НУБіП України 
“Ніжинський агротехнічний 

коледж”



Коледж здійснює підготовку на основі: 

• базової загальної освіти (9 класів);

• повної загальної середньої освіти (11 класів) за 
результатами ЗНО 2015 року;

• ОКР “Кваліфікований робітник”.
Фінансування підготовки фахівців проводиться:

• за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів –
за державним замовленням;

• за рахунок державних пільгових довгострокових 
кредитів;

• за ваучерами;
• за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.



На основі базової загальної освіти:

Спеціальність Термін 
навчання

Форма 
навчання

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації
5.10010201 «Експлуатація та ремонт 
машин і обладнання агропромислового 
виробництва»

4 роки Денна 
форма

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі»  

4 роки Денна 
форма

5.05020201 «Монтаж, обслуговування 
засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва» 

4 роки Денна 
форма

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 3 роки Денна 
форма

5.05010201 «Обслуговування 
комп'ютерних систем і мереж» 4 роки

Денна 
форма



Перелік предметів вступних випробувань

Спеціальність Перелік предметів Статус 
предметів

Мінімальна 
кількість балів 

для допуску щодо 
участі  в конкурсі

Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового 
виробництва

1. Українська мова
2. Математика Профільний

4
4

Монтаж,обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
АПК

1. Українська мова
2. Математика Профільний

4
4

Монтаж, обслуговування засобів і 
систем автоматизації 
технологічного виробництва

1. Українська мова
2. Математика Профільний

4
4

Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж

1. Українська мова
2. Математика Профільний

4
4

Бухгалтерський облік 1. Українська мова
2. Математика Профільний

4
4

Конкурсний бал =
+ результати вступних екзаменів

+ середній бал свідоцтва про базову загальну середню 
освіту
+ додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»



На основі повної загальної освіти:

Спеціальність Термін 
навчання

Форма 
навчання

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового виробництва» 3 роки Денна 

форма

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та 
ремонт електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі»  

3 роки Денна 
форма

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів 
і систем автоматизації технологічного 
виробництва» 

3 роки Денна 
форма

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем
5.03050901 «Бухгалтерський облік» 2 роки Денна 

форма
5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» 3 роки Денна 

форма
5.07010102 «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» 3 роки Денна 

форма



Перелік конкурсних предметів у  сертифікаті УЦОЯО

Спеціальності молодшого 
спеціаліста

Перелік складових 
конкурсного бала

Конкурс
ні 

предмет
и на 
вибір

Вага 
складових 
конкурсно

-го бала 

Мінімальна 
кількість балів 

для допуску 
до участі в 
конкурсі

Бухгалтерський 
облік

5.03050901

1. Українська мова та 
література 0,4 100

2. Історія України АБО
математика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

Обслуговування 
комп'ютерних 
систем і мереж

5.05010201

1. Українська мова та 
література 0,35 100

2. Математика АБО фізика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

4. Бал за підготовчі курси 0,05

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 

технологічного 
виробництва

5.05020201

1. Українська мова та 
література 0,35 100

2. Математика АБО фізика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

4. Бал за підготовчі курси 0,05



Перелік конкурсних предметів у  сертифікаті УЦОЯО

Спеціальності молодшого 
спеціаліста

Перелік складових 
конкурсного бала

Конкурс
ні 

предмет
и на 
вибір

Вага 
складових 
конкурсно

го бала

Мінімальна 
кількість балів 

для допуску 
до участі в 
конкурсі

Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

5.07010102

1. Українська мова та 
література 0,35 100

2. Математика АБО фізика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

4. Бал за підготовчі курси 0,05

Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК

5.10010102

1. Українська мова та 
література 0,35 100

2. Математика АБО фізика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

4. Бал за підготовчі курси 0,05

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

5.10010201

1. Українська мова та 
література 0,35 100

2. Математика АБО фізика Так 0,5 100

3. Середній бал атестата 0,1

4. Бал за підготовчі курси 0,05



На базі ОКР “Кваліфікований робітник”:
Спеціальність Термін 

навчання
Форма 

навчання

Відділення технічно-енергетичних систем та засобів автоматизації

5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового виробництва»

(окрема група за скороченим терміном навчання)
2 роки Денна та 

заочна форма

5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в агропромисловому 
комплексі» (підсадка)  

3 роки Денна форма

5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і 
систем автоматизації технологічного 
виробництва» (підсадка) 

3 роки Денна форма

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем
5.03050901 «Бухгалтерський облік» (підсадка) 2 роки Денна форма

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних 
систем і мереж» (підсадка) 3 роки

Денна форма

5.07010102 «Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» (підсадка) 2 роки Денна форма



Спеціальність Відповідні робітничі 
професії

Вступні 
випробування

Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

•Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва
•Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування
•Слюсар з ремонту автомобілів
•Слюсар з ремонту агрегатів
•Водій автотранспортних засобів
•Робітник фермерського 
господарства
•Тракторист
•Слюсар-ремонтник
•Механік
•Електрогазозварник
•Токар
•Машиніст крана (кранівник)
•Машиніст крана автомобільного
•Коваль-штампувальник

Фаховий 
вступний іспит

(письмові тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на І курс за скороченим терміном навчання



Спеціальність Відповідні робітничі професії Вступні 
випробуванн

я

Монтаж, 
обслуговування 
та ремонт 
електротехнічних 
установок в АПК

•Оператор диспетчерської руху навантажувально-
розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті
•Слюсар-електромонтажник
•Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування
•Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й 
автоматики
•Електромонтер-релейник
•Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
•Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач
•Електромонтер з обслуговування підстанції
•Електромонтажник вторинних ланцюгів
•Електрозварник  ручного зварювання
•Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного 
устаткування
•Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
•Електромонтер з експлуатації електролічильників
•Електромонтер з обслуговування електроустановок
•Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
•Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
•Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
•Електрогазозварник

Фаховий 
вступний 

іспит

(письмові 
тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на ІІ курс за нормативним терміном навчання



Спеціальність Відповідні робітничі професії Вступні 
випробуванн

я

Бухгалтерський 
облік

•Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних
•Рахівник
•Конторський службовець 
(бухгалтерія)
•Статистик
•Касир (в банку)
•Касир (на підприємстві, в 
установі, організації)
•Таксувальник

Фаховий 
вступний 

іспит

(письмові 
тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на ІІ курс за нормативним терміном навчання 



Спеціальність Відповідні робітничі професії Вступні 
випробуванн

я

Обслуговування 
комп’ютерних 
систем і мереж

•Оператор електронно-обчислювальних 
та обчислювальних машин
•Оператор інформаційно-
комунікаційних мереж
•Оператор обробки інформації та 
програмного забезпечення
•Оператор комп'ютерного набору
•Оператор комп'ютерної верстки
•Оператор з уведення даних в ЕОМ
•Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи)

Фаховий 
вступний 

іспит

(письмові 
тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на ІІ курс за нормативним терміном навчання



Спеціальність Відповідні робітничі професії Вступні 
випробуванн

я

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 
технологічного 
виробництва 

иии

•Автоматик
•Оператор автоматичних та 
напівавтоматичних ліній, верстатів та 
установок
•Оператор верстатів з програмним 
керуванням
•Токар-напівавтоматчик
•Слюсар з КВП та автоматики 
(електромеханіка)
•Монтажник приладів та апаратури 
автоматичного контролю, регулювання 
та керування

Фаховий 
вступний 

іспит

(письмові 
тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на ІІ курс за нормативним терміном навчання



Спеціальність Відповідні робітничі професії Вступні 
випробуванн

я

Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

•Слюсар з ремонту 
автомобілів
•Слюсар з ремонту рухомого 
складу
•Водій автотранспортних 
засобів
•Оператор служби руху
•Оператор диспетчерської 
руху навантажувально-
розвантажувальних робіт на 
автомобільному транспорті

Фаховий 
вступний 

іспит

(письмові 
тести)

Перелік робітничих професій для вступу 
на ІІ курс за нормативним терміном навчання



Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних 
випробувань та зарахування

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання Навчання без відриву від 
виробництва

ВСТУПНИКИ НА ОСНОВІ ОСВІТИ

базової 
загальної 
середньої

повної
загальної 
середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які мають складати вступні 
випробування, що проводить ВНЗ

о 18.00 годині
24 липня 2015 року

о 18.00 годині
12 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які не складають вступних випробувань і 
не проходять творчі конкурси

о 12.00 годині
01 серпня 2015 

року

о 12.00 годині 
15 серпня 2015 року

Строки проведення вступних випробувань 25 липня – 01 серпня 2015 року 13 – 15 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників

не пізніше 12.00 години 02 серпня 2015 
року

не пізніше 12.00 години 16 серпня 
2015 року

Строки вибору вступником місця навчання до 18.00 години 05 серпня 2015 року з 12.00 години 16 серпня 2015 року до 
18.00 години 19 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години 
08 серпня 2015 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного 
замовлення відповідного напряму 
(спеціальності) – не пізніше 
14 серпня 2015 року

за державним замовленням – не 
пізніше 15.00 години 
24 серпня 2015 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця 
державного замовлення відповідного 
напряму (спеціальності) – не пізніше 
27 серпня 2015 року



Терміни прийому документів, фахових випробувань та зарахування

Етапи вступної компанії
Денна форма навчання Навчання без відриву від 

виробництва

вступники на основі ОКР "Кваліфікований робітник" 

Початок прийому заяв та документів 10 липня 2015 року 17 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та 
документів від осіб, які мають 
складати фахові випробування, що 
проводить вищий навчальний заклад

о 18.00 годині
24 липня 2015 року

о 18.00 годині
12 серпня 2015 року

Строки проведення фахових 
випробувань 25 липня – 01 серпня 2015 року 13 – 15 серпня 2015 року

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників

не пізніше 12.00 години 02 серпня 
2015 року

не пізніше 12.00 години 16 серпня 
2015 року

Строки вибору вступником місця 
навчання до 18.00 години 06 серпня 2015 року з 12.00 години 16 серпня 2015 року до 

18.00 години 19 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години 
08 серпня 2015 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця 
державного замовлення відповідного 
напряму (спеціальності) – не пізніше 
14 серпня 2015 року

за державним замовленням – не 
пізніше 15.00 години 
24 серпня 2015 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб 
– після зарахування на місця 
державного замовлення відповідного 
напряму (спеціальності) – не пізніше 
27 серпня 2015 року



Заява в паперовій формі подається вступником ОСОБИСТО до 
приймальної комісії коледжу

Вступники подають сертифікати ЗНО 2015 року.

До заяви вступник додає:
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього 
незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної 
середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Вступники мають право подати заяву в паперовій або електронній формі не більше
ніж до 5 вищих навчальних закладів України та не більше ніж на 3 спеціальності у
кожному з них.

Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну
середню освіту, сертифікат ЗНО шляхом заповнення вступником електронної форми в
режимі он-лайн на інтернет-сайті за адресою http://ez.osvitavsim.org.ua

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими 
умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, 

у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття 
приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до 

зарахування. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.



Категорії осіб, 
які мають право брати участь у конкурсі тільки за результатами екзаменів в 

разі їх неучасті в ЗНО:

Особи, які мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань,
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони
здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві
юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, в зв’язку чим вступники не
проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ
Організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  29.06.99 р.  

№ 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”.
Особи, які вступають на умовах цільового прийому, подають до приймальної комісії 

НАПРАВЛЕННЯ, ВИДАНЕ РАЙОННИМИ УПРАВЛІННЯМИ 
АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ.

Учасники цільового прийому зараховуються на навчання за окремим конкурсом, 
який організовується за кожною спеціальністю з урахуванням обсягу державного 
замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь 
у конкурсі на загальних засадах.



Зарахування поза конкурсом

 особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

 інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), 
відповідно до Закону України "Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні";

 особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

 особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення 
престижності шахтарської праці" надане таке право;

 члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор - за 
спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

Кількість місць для даної категорії осіб, виділяються в межах до 20% 
від державного замовлення  з кожної спеціальності.



Право на першочергове зарахування 
(при рівній кількості балів)

 особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та 
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

 особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 
надане таке право;

 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про 
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального 
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

 випускники старшої школи, нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі 
повної загальної освіти;

 випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою 
(при вступі на навчання на основі 9 класів);

 випускники професійно-технічних навчальних закладів, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень кваліфікованого робітника і мають диплом з відзнакою (за умови вступу на споріднену 
спеціальність молодшого спеціаліста);

 випускники професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ І-ІV рівнів акредитації, які мають 
вищий середній бал додатку до документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень;

 випускники загальноосвітніх шкіл, які мають вищий середній бал додатку до атестата (свідоцтва).



Переваги навчання 
в Ніжинському агротехнічному коледжі 2014

 Поглиблена практична підготовка
 Можливість ступеневої освіти: 

Кваліфікований робітник-Молодший спеціаліст-Бакалавр-
Спеціаліст

 Вища освіта без ЗНО
 Одночасне здобуття загальноосвітньої та фахової підготовки
 Одержання свідоцтва про здобуття 1-2 робітничих професій
 Повне забезпечення місцями в гуртожитку
 Стажування за кордоном
 Розвинена спортивна база (стадіон, спортивний, тенісний, тренажерний 

зали) 
 Власна база відпочинку на р.Десна
 Доступ до мережі Інтернет в аудиторіях та гуртожитках
 Справжнє студентське життя з екскурсіями, подорожами, дискотеками

Висловлюємо всім студентам, майбутнім абітурієнтам 
щиру вдячність за бажання навчатися 

в ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний коледж”



Чекаємо на Вас
в стінах нашого

навчального 
закладу
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