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Розберемося разом



Національний
мультипредметний

тест

НМТ



120







Мотиваційний лист



Вимоги до мотиваційного листа
• зміст повинен бути лаконічним, в якому коротко
наведено важливі деталі, факти, цифри. Виклад
думок має бути стислим з використанням
найменшого числа слів;
• представлена чітка структуризація листа, текст
якого бажано розбивати на абзаци, кожен з яких
має містити певну концепцію;
• неприпустимим є наявність емоційного відтінку,
необхідно прагнути стриманості, розважливості та
практичності;
• простота у викладі думок, що дасть можливість
швидко зрозуміти зміст прочитаного;
• небажаною є наявність орфографічних і
стилістичних помилок.



Кількість заяв



5 заяв на бюджет 
20 заяв на контракт

В бюджетних заявах вказується
пріоритетність



Конкурсний відбір



Бакалавр на основі повної
загальної середньої освіти

на бюджет – бали трьох предметів ЗНО 2019-2021
років (у комбінації одного з років для відповідної
спеціальності) або бали НМТ 2022 року.

на контракт (крім спеціальностей «Облік і оподаткування» 

і «Менеджмент») - достатньо мотиваційного листа



Бакалавр на основі молодшого спеціаліста
(фахового молодшого бакалавра)

на бюджет – українська мова і математика (ЗНО
2019-2021 років НМТ 2022 року);

на контракт українська мова і будь-який предмет на 
вибір (ЗНО 2019-2021 років або НМТ 2022 року).



Магістр на основі бакалавра
Спеціальності «Агроінженерія» та «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» - достатньо
мотиваційного листа.

Спеціальність «Облік і оподаткування» - Магістерський
тест навчальної компетенції (МТНК) і фаховий вступний
іспит в інституті



Магістр на основі магістра (спеціаліста)

Бакалавр на основі бакалавра (друга вища)

 Індивідуальна усна співбесіда

 Індивідуальна усна співбесіда



Магістерський тест навчальної компетенції (МТНК)

Реєстрація з 27 червня до 18 липня у приймальній
комісії інституту. На основі програми ТЗНК (на
логіку)



Конкурсний бал



Бакалавр на основі ПЗСО
КБ = К1 * укр мова + К2 * математика + К3 *історія України

Спеціальність Коефіцієнт 1 Коефіцієнт 2 Коефіцієнт 3

071  Облік і оподаткування 0,35 0,4 0,25
073 Менеджмент 0,35 0,4 0,25
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка

0,3 0,5 0,2

201 Агрономія 0,4 0,3 0,3
204 ТВППТ 0,4 0,3 0,3
208 Агроіженерія 0,3 0,4 0,3
275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)

0,3 0,5 0,2



Бакалавр на основі молодшого спеціаліста
(фахового молодшого бакалавра)

КБ = 0,5 * укр мова + 0,5 * математика (або інший
предмет на вибір)

Магістр спеціальність «Облік і оподаткування»

КБ = 0,5 * МТНК + 0,5 * фаховий іспит



Коефіцієнти



Регіональний коефіцієнт

Галузевий коефіцієнт

1,07 – для Чернігівської області

1,02 – для для поданих заяв
із пріоритетністю 1 та 2 

на всі спеціальності крім 071 і 073



Терміни



Бакалавр на основі ПЗСО
Етапи вступної кампанії Строки проведення

основний етап додатковий етап 

Початок прийому заяв та документів 29 липня 17 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 23 серпня о 18:00 30 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету

не пізніше 
29 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали
рекомендації до зарахування на місця державного
замовлення

до18:00 
2 вересня

Зарахування вступників за кошти державного бюджету 5 вересня

Надання рекомендацій до зарахування вступників, на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб

5 вересня 5 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками, на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб

10 вересня 8 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 11 вересня 9 листопада

Переведення на вакантні місця державного замовлення 15 вересня 9 листопада



Бакалавр, скорочений термін
Етапи вступної кампанії Строки проведення

основний етап додатковий етап

Початок прийому заяв та документів 29 липня 17 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 23 серпня о 18:00 30 жовтня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права
здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету

не пізніше 
2 вересня

Виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали
рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 18:00 
7 вересня

Зарахування вступників за кошти державного бюджету 9 вересня

Надання рекомендацій до зарахування вступників, на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб

10 вересня 5 листопада

Виконання вимог до зарахування вступниками, на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб

15 вересня 8 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб 16 вересня 9 листопада

Переведення на вакантні місця державного замовлення 17 вересня 9 листопада



Магістр
Етапи вступної кампанії Строки проведення

основний етап додатковий етап

Початок прийому заяв та документів 16 серпня 17 жовтня

Закінчення прийому заяв та документів о 18:00 
15 вересня

о 18:00 
30 жовтня

Проведення вступних випробувань 16-17 вересня 1-2 листопада

Оприлюднення рейтингового списку
вступників

19 вересня 5 листопада

Виконання вимог до зарахування особами,
рекомендованими до зарахування

25 вересня 8 листопада

Зарахування вступників 26 вересня 9 листопада



Документи



До заяви вступник додає

 копію документа, що посвідчує особу;

 копію військово-облікового документу;

 документ про попередню освіту;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.



Особливі умови
вступу



Співбесіда замість НМТ
 особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія

населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2022
року.

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без
екзаменів

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових
дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», зокрема ті з них, які проходять військову

 службу (крім військовослужбовців строкової служби)
 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання

якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому
незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих

 (спеціальних) умов



Вартість навчання



Спеціальність ДФН ЗФН
071  Облік і оподаткування 17500 12100
073 Менеджмент 17500 12100
141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

17500 12100

201 Агрономія 17500 12100
204 ТВППТ 17500 12100
208 Агроіженерія 17500 12100
275.03 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)

17500 12100

Бакалавр



Спеціальність ДФН
071  Облік і оподаткування 19700
141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка

19700

208 Агроіженерія 19700

Магістр



natinubip.ukr

@pk_nati@pk_nati

Чекаємо на Вас!

+38(068)467-52-33
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