ВСТУП 2022

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(ПІСЛЯ 9 КЛАСУ)
Фаховий молодший бакалавр
ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:




з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00 (без обідньої перерви)
в суботу з 9-00 до 13-00, окрім суботи 02.07 та 09.07 – до 18-00
неділя – вихідний день, окрім неділь 03.07 та 10.07 – до 13-00

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ, завантаження необхідних
документів розпочинається 23 червня (можна звернутися в приймальну комісію
коледжу, ми допоможемо зареєструватися)
(заяви подаються тільки в електронній формі, крім особливих випадків передбачених
Правилами прийому до коледжу )
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: з 30 червня по 13 липня
ІНДИВІДУАЛЬНА УСНА СПІВБЕСІДА (українська мова, математика): з 14 липня
по 21 липня
Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає
очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості
(оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за
результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком
в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника
(«незадовільно»)
ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ: не пізніше 26 липня
ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ: за державним замовленням не пізніше 28
липня
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЄ ВСТУПНИК:




Заява в електронній формі
Мотиваційний лист
Документ, що посвідчує особу – паспорт










Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню
освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, - довідка додатку 13
до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207
Свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього
Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4
Інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу
Ідентифікаційний код
Медична довідка (на 1 вересня)
Довідка про профщеплення (на 1 вересня)

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація
про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму
(спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та
інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності
вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують
викладену в листі інформацію
НАРАХУВАННЯ КОНКУРСНОГО БАЛУ
Конкурсний бал (Р) обчислюється за формулою:
Р=УС,
де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди (оцінюється в 200 бальній шкалі), яка
включає до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів
закладу освіти для вступу до нього;
Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у визначений розкладом
час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів, до участі у співбесіді та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
ВСТУП ПОЗА КОНКУРСОМ
Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди та в разі
отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за
регіональним замовленням (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб,
повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця
державного або регіонального замовлення»):





особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 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» надане право на прийом
без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному
відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами
України;
















діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія
населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року.
діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх
числа;
особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції
Гідності;
особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території
інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням
на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який
загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним
обов’язків військової служби;
особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув
чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним
службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної
загальної середньої освіти;
особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не
протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія
1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення,
(категорія 2);
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з
інвалідністю I або II групи.

Якщо кількість таких вступників, яких рекомендовано до зарахування перевищує
тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною
спеціальністю, то заклад освіти може звернутись до відповідного державного
(регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на
обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.
Для отримання інформації по вступу у 2022 році заповніть ФОРМУ і вам на вайбер
буде надходити інформація, що стосується вступу в коледж у 2022 році
 +380666940931  nemk@i.ua  http://nemk.com.ua/
https://www.facebook.com/groups/695945527236874
https://www.instagram.com/stud.nemk/

Спеціальності:
Комп’ютерна інженерія:
 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:
 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд
 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:
 Економіка та організація підприємницької діяльності
Прикладна механіка:


Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

