КуЛИк
ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ,
кандидат технічних наук
Тел.: +38 (04631) 2-31-30
Електронна пошта: dekan.em@gmail.com

Êàôåäðè






Обліку і оподаткування
Менеджменту
Транспортних технологій
Аграрної економіки
Соціально-гуманітарних дисциплін
Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедр є
відпрацювання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур з упровадженням елементів біологізації землеробства,
інноваційний менеджмент та провайдинг.

Ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè

Í³æèíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé ³íñòèòóò
центр аграрної освіти регіону, заснований 01 липня 1895 року як ремісниче
училище. Освітній процес забезпечують 10 кафедр, до складу яких входять
67 науково-педагогічних працівників, зокрема 8 докторів, 39 кандидатів наук.
Навчання здійснюється в сучасних лекційних аудиторіях, 60 спеціалізованих
лабораторіях та 19 комп'ютерних класах. До послуг студентів – два гуртожитки,
комфортна їдальня-кафе, актова зала, конференц-зал, спортивний,
тренажерний, тенісний зали, спортивні майданчики,
база відпочинку на річці Десна.
КУЛЬТЕТ
ФА

У рамках міжнародної діяльності налагоджена співпраця
з навчальними закладами та науковими установами
Республіки Білорусь, Латвії, Литви, Казахстану, Польщі,
Південної Кореї.
Студенти інституту стають призерами всеукраїнських студентських
олімпіад і конкурсів наукових робіт, проходять стажування за кордоном,
зокрема в Німеччині та Польщі, беруть участь в іноземних освітніх і
стипендіальних програмах.

16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10
тел. +38 (04631) 2-31-30
E-mail: economyfaculty@ukr.net

ÄÎ ÏÎÑËÓÃ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÀ ÊÎÌ²Ñ²ß

§ комп’ютерні класи
§ навчальні лабораторії
§ бібліотека та читальна зала
§ актова зала та художні гуртки
§ спортивні зали та секції
§ студентська їдальня-кафе
§ гуртожитки з доступом до мережі Інтернет

https://www.facebook.com/infoportalnati/

ÀÄÐÅÑÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ

Е-mail: vstup@nati.org.ua
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10
тел. +38 (04631) 2-31-30
( (068) 235-65-65; (068) 814-82-24

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ

Äåêàí

ВП НУБІП
УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ
АГРОТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ

http://nati.org.ua
ÄÎÂÓÇ²ÂÑÜÊÀ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ
підготовка до ЗНО
тел. +38 (04631) 2-31-30; (067) 923-56-27
e-mail: kursy_zno@ukr.net

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ÍÀÂ×ÀÍÍß






ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÏÅÐÅË²Ê ÊÎÍÊÓÐÑÍÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒ²Â

сучасні лекційні аудиторії;
комп’ютерні лабораторії;
елементи дистанційного навчання;
дуальна система навчання;
студентські наукові гуртки.

ÎÑ «ÁÀÊÀËÀÂÐ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
Українська мова та література

071
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Математика
Іноземна мова / Географія (бюджет)
Історія України / Біологія (контракт)
Українська мова та література

073
МЕНЕДЖМЕНТ

Математика
Іноземна мова / Географія (бюджет)
Історія України / Біологія (контракт)

 науково-практичні конференції;
 семінари та тренінги спільно з

провідними підприємствами регіону;

 студентські олімпіади та конкурси

Українська мова та література

201
АГРОНОМІЯ

Біологія
Хімія / Математика (бюджет)
Історія України / Географія (контракт)

студентських наукових робіт.

ÊÀÔÅÄÐÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

проходження військової підготовки за програмою ОФІЦЕРА ЗАПАСУ
термін навчання 2 роки
військове звання молодший
летенант
запасу

Українська мова та література
Біологія
Хімія / Математика (бюджет)
Історія України / Географія (контракт)
Українська мова та література

275.03
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

(на автомобільному транспорті)

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

Гомоляко Роман

Голубова Уляна

голова
студентської ради
інституту

голова
студентської ради
факультету
 представництво інтересів студентів;
 підтримка актуальних проектів і

студентських ініціатив;
 організація і проведення дозвілля,

художніх та спортивних заходів;

 літня школа лідерства;
 робота в напрямі працевлаштування.

#stud_nati_

204
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

Математика
Фізика / Іноземна мова (бюджет)
Історія України / Географія (контракт)

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

ÎÑ «ÁÀÊÀËÀÂÐ» íà áàç³
ÎÊÐ «Ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
071
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
073
МЕНЕДЖМЕНТ
201
АГРОНОМІЯ
204
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
275
ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(автомобільний транспорт)

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ
ПРЕДМЕТІВ

ТЕРМІН
НАВЧАННЯ

СЕРТИФІКАТ ЗНО
Українська мова та література
СЕРТИФІКАТ ЗНО
Математика

денна: 1 р. 10 м.
заочна: 2 р. 6 м.

ФАХОВЕ
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

СЕРТИФІКАТ ЗНО
Українська мова та література

ФАХОВЕ
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

денна: 2 р. 10 м.
заочна: 3 р. 6 м.

денна: 1 р. 10 м.
заочна: 2 р. 6 м.

Âèïóñêíèêè îá³éìàþòü ïîñàäè:
керівників виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні; робітників
апарату центральних органів державної влади; комерційних директорів;
інспекторів; менеджерів з питань комерційної діяльності та управління;
менеджерів із зв’язків з громадськістю; менеджерів з реклами; менеджерів з
персоналу; менеджерів з адміністративної діяльності; менеджерів в інших
видах економічної діяльності; економістів; економістів-радників;
консультантів з економічних питань, оглядачів з економічних питань;
економістів з матеріально-технічного забезпечення; головних бухгалтерів;
провідних бухгалтерів; касирів; аудиторів; ревізорів; бухгалтерів-експертів;
логістів; диспетчерів з міжнародних перевезень: ревізорів з безпеки руху тощо.

Диплом бакалавра дає право професійної діяльності
та є передумовою для вступу на програми підготовки магістрів.

ÎÑ «ÌÀÃ²ÑÒÐ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
071
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Фахове вступне випробування
Єдиний вступний іспит з іноземної мови

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:
ОС «Бакалавр»:
ОС «Магістр»:
денна - 3 р. 10 м.
денна - 1 р. 6 м.
заочна - 4 р. 6 м.
заочна - 1 р. 10 м.

ÍÀÒ² - òâ³é óïåâíåíèé ñòàðò !
ÀÑÏ²ÐÀÍÒÓÐÀ
ÍÓÁ²Ï ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÌÀÃ²ÑÒÐ

Âèïóñêíèêè ôàêóëüòåòó ïðàöþþòü:
в аудиторських фірмах, інвестиційних компаніях, органах
податкової інспекції, фінансово-кредитних установах,
виробничих кампаніях; здійснюють викладацьку діяльність
у закладах вищої освіти ІІ-ІV рівнів акредитації.

ÁÀÊÀËÀÂÐ

ÑÂ²ÄÎÖÒÂÎ ÏÐÎ ÏÎÂÍÓ ÇÀÃÀËÜÍÓ ÑÅÐÅÄÍÞ ÎÑÂ²ÒÓ
àáî ÄÈÏËÎÌ ÎÊÐ «ÌÎËÎÄØÈÉ ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ»

КУШНІРЕНКО
Анатолій Григорович,
кандидат технічних наук, доцент
Тел.: +38 (04631) 2-45-37
Електронна пошта: dekan.msg@gmail.com

Êàôåäðè
Агроінженерії
Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Природничо-математичних дисциплін
Загальноінженерних дисциплін
Життєдіяльності і природокористування







Основними напрямами науково-дослідної роботи кафедр є
відпрацювання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур з упровадженням елементів біологізації землеробства,
енергозберігаючі технології.

Í³æèíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé ³íñòèòóò
центр аграрної освіти регіону, заснований 01 липня 1895 року як ремісниче
училище. Освітній процес забезпечують 10 кафедр, до складу яких входять
67 науково-педагогічних працівників, зокрема 8 докторів, 39 кандидатів наук.
Навчання здійснюється в сучасних лекційних аудиторіях, 60 спеціалізованих
лабораторіях та 19 комп'ютерних класах. До послуг студентів – два гуртожитки,
комфортна їдальня-кафе, актова зала, конференц-зал, спортивний,
тренажерний, тенісний зали, спортивні майданчики,
база відпочинку на річці Десна.

Ì³æíàðîäí³ çâ’ÿçêè
У рамках міжнародної діяльності налагоджена співпраця
з навчальними закладами та науковими установами
Республіки Білорусь, Латвії, Литви, Казахстану, Польщі,
Південної Кореї.
Студенти інституту стають призерами всеукраїнських студентських
олімпіад і конкурсів наукових робіт, проходять стажування за кордоном,
зокрема в Німеччині та Польщі, беруть участь в іноземних освітніх і
стипендіальних програмах.

16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10
тел. +38 (04631) 2-31-30
E-mail: dekan.msg@gmail.com

ÄÎ ÏÎÑËÓÃ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÀ ÊÎÌ²Ñ²ß









комп’ютерні класи
навчальні лабораторії
бібліотека та читальна зала
актова зала та художні гуртки
спортивні зали та секції
студентська їдальня-кафе
гуртожитки з доступом до мережі Інтернет
https://www.facebook.com/infoportalnati/

ÀÄÐÅÑÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÓ

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Äåêàí

ВП НУБІП
УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ
АГРОТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ

Е-mail: vstup@nati.org.ua
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 10
тел. +38 (04631) 2-31-30
( (068) 235-65-65; (068) 814-82-24
http://nati.org.ua
ÄÎÂÓÇ²ÂÑÜÊÀ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÀ
підготовка до ЗНО
тел. +38 (04631) 2-31-30; (067) 923-56-27
e-mail: kursy_zno@ukr.net

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ÍÀÂ×ÀÍÍß






ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ² ÒÀ ÏÅÐÅË²Ê ÊÎÍÊÓÐÑÍÈÕ ÏÐÅÄÌÅÒ²Â

сучасні лекційні аудиторії та лабораторії;
комп’ютерні лабораторії;
елементи дистанційного навчання;
дуальна система навчання;
студентські наукові гуртки.

ÎÑ «ÁÀÊÀËÀÂÐ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß

ÎÑ «ÁÀÊÀËÀÂÐ» íà áàç³
ÎÊÐ «Ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Українська мова та література

208
АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Математика

208
АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Фізика / Географія (бюджет)
Історія України / Біологія (контракт)

141
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Українська мова та література
Математика
Фізика / Іноземна мова (бюджет)
Історія України / Географія (контракт)

студентських наукових робіт.

ÊÀÔÅÄÐÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

ФАХОВЕ
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

денна: 2 р. 10 м.
заочна: 3 р. 6 м.

СЕРТИФІКАТ ЗНО
Українська мова та література
ФАХОВЕ
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

денна: 1 р. 10 м.
заочна: 2 р. 6 м.

Диплом бакалавра дає право професійної діяльності
та є передумовою для вступу на програми підготовки магістрів.

ÎÑ «ÌÀÃ²ÑÒÐ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß

Гомоляко Роман

Васильченко Олег

голова
студентської ради
інституту

голова
студентської ради
факультету
 представництво інтересів студентів;
 підтримка актуальних проектів і

студентських ініціатив;
 організація і проведення дозвілля,
художніх та спортивних заходів;
 літня школа лідерства;
 робота в напряму працевлаштування.

#stud_nati_

СЕРТИФІКАТ ЗНО
Українська мова та література

інженера з експлуатації машинно-тракторного парку,
інженера з механізації трудомістких процесів, спеціаліста з
охорони праці, інженера-механіка, інженера-конструктора,
електрика дільниці, електрика цеху, електродиспетчера,
електромеханіка дільниці, енергетика, техніка-енергетика

провідними підприємствами регіону;

 студентські олімпіади та конкурси

термін навчання 2 роки
військове звання молодший
летенант
запасу

ТЕРМІН
НАВЧАННЯ

Âèïóñêíèêè îá³éìàþòü ïîñàäè:

 науково-практичні конференції;
 семінари та тренінги спільно з

проходження військової підготовки за програмою ОФІЦЕРА ЗАПАСУ

141
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ
ПРЕДМЕТІВ

208
АГРОІНЖЕНЕРІЯ
141
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Фахове вступне випробування
Іноземна мова
Фахове вступне випробування
Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Âèïóñêíèêè ôàêóëüòåòó ïðàöþþòü:
в аграрних підприємсвах та фермерських господарствах,
індустріальних компаніях, ділерских центрах з продажу с.г.
техніки, сервісних центрах, енергопостачальних компаніях;
здійснюють викладацьку діяльність
у закладах вищої освіти ІІ-ІV рівнів акредитації.

ÍÀÒ² - òâ³é óïåâíåíèé ñòàðò !
ÀÑÏ²ÐÀÍÒÓÐÀ
ÍÓÁ²Ï ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÌÀÃ²ÑÒÐ

ÁÀÊÀËÀÂÐ

ÑÂÛÄÎÖÒÂÎ ÏÐÎ ÏÎÂÍÓ ÇÀÃÀËÜÍÓ ÑÅÐÅÄÍÞ ÎÑÂ²ÒÓ
àáî ÄÈÏËÎÌ ÎÊÐ «ÌÎËÎÄØÈÉ ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒ»

