
  
  



Правила прийому до 

Вінницького національного аграрного університету в 2021 році 
 

Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному 

аграрному університеті (далі – Університет) здійснюється відповідно до ліцензії 
Міністерства освіти і науки України (Додаток 10).  

Правила прийому зі змінами розроблені приймальною комісією Вінницького 

національного аграрного університету (далі – Приймальна комісія), затверджені на 
засіданні Приймальної комісії (протокол № 6 від 25 червня 2021 року) та Вченою 

радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 12 від             

29 червня 2021 року) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1274 
від 15 жовтня 2020 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 

2020 року за  № 1225/35508 та змін до Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 499 

від 5 травня 2021 року. 
 

Перелік спеціальностей: 

ступінь бакалавра 
051 Економіка  

071 Облік і оподаткування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  
073 Менеджмент  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

081 Право  

101 Екологія  
133 Галузеве машинобудування  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

181 Харчові технології  
201 Агрономія  

202 Захист і карантин рослин  

203 Садівництво та виноградарство  

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  
205 Лісове господарство  

206 Садово-паркове господарство  

207 Водні біоресурси та аквакультура  
208 Агроінженерія  

241 Готельно-ресторанна справа  

242 Туризм  

281 Публічне управління та адміністрування  

 

ступінь магістра 

 
051 Економіка  

071 Облік і оподаткування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

073 Менеджмент  
081 Право  

101 Екологія  



133 Галузеве машинобудування  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
201 Агрономія  

203 Садівництво та виноградарство  

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

206 Садово-паркове господарство  
207 Водні біоресурси та аквакультура  

208 Агроінженерія 

281 Публічне управління та адміністрування 
181 Харчові технології 

241 Готельно-ресторанна справа 

242 Туризм  

 

 

Перелік неакредитованих спеціальностей 

 

ступінь бакалавра 
015 Професійна освіта (машинобудування) 

075 Маркетинг 

 

122 Комп’ютерні науки  

 

ступінь магістра 
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  

 

  



І. Загальні положення 

1. Прийом до Вінницького національного аграрного університету 
здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування  

зазначеними у пункті 1 розділу ІІІ Правил. 

2. Організацію прийому вступників до університету здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, 
який є її головою.  

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію 

Вінницького національного аграрного університету, затвердженим Вченою 
радою Університету у відповідності до Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про 
Приймальну комісію Вінницького національного аграрного університету 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, у 
тому числі Умов прийому, Правил прийому до університету, а також відкритість 

та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора Університету та/або 
виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету  не пізніше наступного 

дня після прийняття відповідного рішення. 

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

 

1. Для здобуття вищої освіти приймаються: 
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра - для 

бакалавра, а також магістра ветеринарного спрямування; 
особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра; 

Перелік спеціальностей ветеринарного спрямування, за якими може 
здійснюватися прийом на навчання за ступенем магістра на основі повної 

загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра наведено у додатку 1 до цих Правил. 
Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза»: 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра для 

здобуття ступеня, бакалавра (тільки за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза»), магістра; 
вступників на основі здобутого ступеня бакалавра для здобуття ступеня 



магістра. 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються 
особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 

«Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 

«Міжнародне право». 

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також 
приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) 

вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування 
здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в 

тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних 

переведенню на спеціальність відповідно до законодавства. 

Ці вимоги можуть бути виконані протягом першого року навчання. 
2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 
молодшого бакалавра, Університет може перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (магістра 

ветеринарного спрямування) (за відсутності стандарту - не більше 120 кредитів 

ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на 
перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) за іншою спеціальністю особи можуть 

прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком 
навчання). 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були 

відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають 
право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-

кваліфікаційним рівнем за індивідуальним навчальним планом за тією самою 

або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в 
іншому закладі вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста ветеринарного спрямування, які були відраховані або 
перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути 

поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 

спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра ветеринарного спрямування на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з 

академічною відпусткою, в разі переходу від підготовки бакалаврів за цією 

спеціальністю до підготовки магістрів на основі повної загальної середньої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право 
бути поновленими для продовження навчання для здобуття ступеня магістра на 

основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 



спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти. 

3. Прийом на навчання проводиться на денну, заочну, дистанційну та 
дуальну форми навчання за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266. 
Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує Університет. Назви конкурсних пропозицій формуються без 

позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими 
мовами. 

4. Особливості прийому на навианпя до закладів вищої освіти осіб, місцем 

проживанпя якях е тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупована територія окремих районів Донецької 
та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення a6o які 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом № 271»; 

5. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням 

Національного агентства України з питань державної служби визначаються 

Порядком прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789. в 
частині, що не суперечить Закону України «Про вищу освіту». 

6. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюються 

відповідно до Положення «Про поселення та проживання в гуртожитках 

студмістечка Вінницького національного аграрного університету».  
 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: за 
рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти 

(державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних 

та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення); 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 
пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно- 

технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 серпня 2018 року № 673; 

за ваучерами; 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).  

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 
Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 
державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу.  



3. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови 

успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

відповідного додатка до диплома. Університет у Правилах прийому встановлює 

додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення 
додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального 

навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей 

різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та місцевого 
бюджетів (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в межах 

нормативного строку навчання за основним навчальним планом. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня бакалавра, магістра та (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 
іншою спеціальністю за умови успішного проходження вступних випробувань 

з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома зараховуються 

до університету лише за кошти фізичних/юридичних осіб. 
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за 
державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише 

в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а 

також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (додаток 2). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий 

чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або 
місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним 

ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного 

здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим 

самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого 
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно 

до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного 

спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-професійного ступеня 
фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

вважається вступом одночасно для здобуття ступенів бакалавра та магістра 

відповідно до пункту 1 розділу II цих Правил. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 
другою спеціальністю в Університеті: 

якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи 

посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується 



висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, 

передбачених законом; 
якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства. 

6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на 

навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на підставі 
угод, укладених між Університетом та фізичною або юридичною особою, а 

саме: 

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам, які 
відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як 

внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними 

відповідно державного чи комунального професійно-технічного закладу або 
закладу вищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років; 

пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти - студентам 

закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам невійськових 
вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України, до досягнення ними 35 років. 

7.  Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 
які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України. 

8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання 
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах 

вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, 
ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого 

бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) 

в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра ветеринарного 
спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яке вважається одночасним 

здобуттям ступенів бакалавра та магістра. 

9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти 
допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) 

замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі 

наявності конкурсного бала не менше ніж 125,000. Обмеження щодо 
переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення не 

застосовується до осіб, зазначених у пункті 12 розділу VIII цих Правил. 

10. Прийом вступників за державним або регіональним замовленням для 
здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою здобуття освіти за 

спеціальністю 081 «Право» в 2021 році не проводиться. 

11. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють 
навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 

замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування 



мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі 

індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 березня 2020 року № 191. 

 

IV. Обсяги прийому та обсяги державного 

(регіонального) замовлення 

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання. Ліцензований обсяг визначає максимальну сумарну 

кількість здобувачів вищої освіти, які можуть протягом одного календарного 

року (з 01 січня по 31 грудня) вступити на навчання до закладу вищої освіти, 
бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти 

для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою 

програмою. 

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 
бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття освіти, за якими 

воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки 

України, інші державні замовники визначають з окремих спеціальностей 

переліки предметних спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюються 
формування та розміщення державного замовлення, відповідно до Переліку 

наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та 

спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення (додаток 3). Прийом на навчання за кошти 

державного та місцевого бюджету (за державним та регіональним замовленням) 

можуть здійснювати заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на освітню 

діяльність на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою 
програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2020 року, 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не пізніше ніж 31 травня 2021 року.  
У територіально відокремлених структурних підрозділах не проводиться 

прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) 

для підготовки фахівців: 

на другому (магістерському) та наступних рівнях вищої освіти; 
із спеціальностей, з яких у тому самому місті або в радіусі 50 кілометрів від 

нього функціонує заклад вищої освіти державної форми власності, що здійснює 

підготовку за такою самою спеціальністю. 
Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на 

спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації) та форми здобуття освіти, 

за якими воно надано регіональним замовником для кожного закладу вищої 

освіти та форми здобуття вищої освіти. 
3. Обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної 

середньої освіти визначається загалом для всіх виконавців державного 

замовлення окремо за формами здобуття освіти: 
за галузями знань: 

за галузями знань: 



20 «Аграрні науки та продовольство»; 

21 «Ветеринарна медицина»; 
за міжгалузевими групами: 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 24 «Сфера 

обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 

спеціальність 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 
науки»; 

спеціальність 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 

галузь знань 12 «Інформаційні технології» (крім спеціальності 121 
«Інженерія програмного забезпечення»), 14 «Електрична інженерія», за 

підгалузевими групами: 

усі спеціалізації спеціальності 015 «Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)», крім спеціалізації 015.39 «Цифрові технології»; галузі знань 
18 «Виробництво та технології»; 

за спеціальностями (предметними спеціальностями, спеціалізаціями) 

інших галузей знань, а також для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти крім випадків, 

передбачених у пунктах 4 - 6 цього розділу, а його розподіл між конкурсними 

пропозиціями Університету здійснюється з використанням адресного 
розміщення бюджетних місць. 

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої 

освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України здійснюється з 
використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 травня 2018 року № 445, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 

625/32077. 

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів 
ветеринарного спрямування) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра у закладах 

вищої освіти у сфері управління Міністерства освіти і науки України 
здійснюється з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців 

державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  
у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства 

освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06 травня 2019 року № 611, зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України 29 травня 2019 року за № 559/33530. 
В усіх інших випадках розподіл обсягу прийому за державним та 

регіональним замовленням між закладами вищої освіти здійснюють державні 

(регіональні) замовники за спеціальностями (предметними спеціальностями, 

спеціалізаціями) та формами здобуття освіти, а його розподіл між фіксованими  
конкурсними пропозиціями заклади вищої освіти здійснюють самостійно, якщо 

і інше не визначено державним (регіональним) замовником. 



4. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 
середньої освіти, магістра на основі здобутого ступеня бакалавра за 

спеціальністю 081 «Право» в закладах вищої освіти державної форми власності 

незалежно від сфери управління (крім підготовки курсантів у вищих військових 

навчальних закладах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, 
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) здійснюється за 

єдиним конкурсом для всіх державних замовників за формами здобуття вищої 

освіти. 

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані та 

відкриті конкурсні пропозиції визначає Університет у межах різниці між 
ліцензованим обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або 

регіонального замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для 

поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти для 

здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою 
програмою.  Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого 

державного (регіонального) замовлення та у випадках виділення додаткових 

місць державного замовлення, переведення на вакантні місця державного 

замовлення і перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може 
зменшуватись для конкурсної пропозиції у період між початком прийому 

документів і заяв та формуванням першого списку рекомендованих за цією 

пропозицією. 
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає заклад 

вищої освіти у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або 

для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.  
6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних 

пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум 

державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, 
квоти-2 квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних 

пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні 

конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету 
та визначаються в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації 

від державного (регіонального) замовника). 

7.  Відповідно до пункту 30 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, заклади вищої освіти, які 

здійснюють підготовку здобувачів за державним (регіональним) замовленням, 

можуть надавати направлення на навчання за державним (регіональним) 

замовленням педагогічним (науково-педагогічним) працівникам закладів освіти 
та науково-методичних установ за заочною або вечірньою формою здобуття 

освіти в межах вакантних місць відповідної спеціальності (спеціалізації) та 

курсу (року навчання), крім першого, в разі відсутності на них здобувачів вищої 
освіти, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб і мають право на 

переведення на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до 

законодавства. 



 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

1. Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів та 

проведення конкурсного відбору: 

Понеділок – четвер – з 800 до 1700 

П’ятниця – субота – з 800 до 1600 

Неділя – вихідний. 

18 липня – з 800 до 1600. 
Обідня перерва – з 1300 до 1400.  

У розкладі роботи можливі зміни. 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання 
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за 

денною формою здобуття освіти: 
реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, 

розпочинається 14 липня, та закінчується о 18:00 16 липня - для осіб, які 
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів; о 18:00 23 липня - для осіб, 

які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, 

складених з 01 по 13 липня; 
вступні іспити, проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно 

(для вступників на місця державного та регіонального замовлень). У період з 14 

по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб; 
співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням) здійснюється - не пізніше 12:00 

20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 липня, включаючи 

подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного 

замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням 

відбувається не пізніше 15:00 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця 

державного замовлення виключаються впродовж 23 липня. 

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі 
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, та вступних іспитів (у тому 

числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними 
права здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 28 липня. 

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 
2 серпня; 



зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) проводиться 09 серпня; за рахунок 
цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб - не пізніше ніж 30 вересня; 

переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та 

на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані 
на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому),- не пізніше ніж 

19 серпня; 
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється не раніше 10 серпня. 
Строки реєстрації для участі у вступних іспитах на місця державного та 

регіонального замовлення визначає приймальна комісія закладу вищої освіти за 

умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 червня, 

триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку 

проведення вступних іспитів. Інформація про строки прийому заяв та 

документів для участі у вступних іспитах оприлюднюється на офіційному(ій) 

вебсайті (вебсторінці) закладу вищої освіти та/або його відокремленого 

структурного підрозділу. 

Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів 

визначаються правилами прийому . 

 

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за 

іншими (крім денної) формами здобуття освіти: 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів визначаються пунктом 1 цього розділу; 

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 
на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються 

Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше ніж 

14 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 
30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення 

чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться 

конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада. 

3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 14 
липня і закінчується о 18:00 23 липня. Фахові вступні випробування 

проводяться з 24 липня до 30 липня. 

4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 



реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної 

мови та єдиного фахового вступного випробування  розпочинається 11 травня 

та закінчується о 18:00 03 червня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, 

розпочинається 22 червня і закінчується 25 червня для осіб, які вступають на 

основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може 

подаватись довідка про завершення навчання); 

основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня (додаткова 

сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання 

якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту 

проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, 

встановлені Міністерством освіти і науки України; 

основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться        

02 липня (додаткова сесія - у строки, встановлені Українським центром 

оцінювання якості освіти); 

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня; 

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, 

розпочинається 15 липня і закінчується о 18:00 23 липня для осіб, які вступають 

на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного 

випробування; 

відповідні вступні іспити з іноземної мови в університеті у випадках, 

визначених цими Правилами, проводяться за графіком основної та додаткової 

сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), 

наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр 

оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення в університеті 

вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не  

пізніше 11:30 дня проведення іспиту; 

фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі 

ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит, 

проводяться з 19 липня по 30 липня; 

рекомендації для зарахування за державним замовленням надаються не 

пізніше ніж 02 серпня; 

вимоги Правил прийому для зарахування мають бути виконані до 18:00       

07 серпня; 

наказ про зарахування за державним замовленням видається 12 серпня. 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (відповідно до цих Правил), 

здійснюється не пізніше ніж 19 серпня. 

5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та 
єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та 

проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення 

вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-



технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для 

вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за 

№ 446/33417. 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються 
відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу 

на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої 

освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного 

випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються 

відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня 

бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 
«Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного 
випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку 

єдиного фахового вступного випробування - тесту з восьми базових правничих 

дисциплін. 

6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі 

здобутого ступеня вищої освіти бакалавра Правилами прийому можуть 
встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у 

межах з 15 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати 
єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту 

(включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані 

в порядку, передбаченому цими Правилами, або результати фахового вступного 

випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі 
вищої освіти у передбачених цими Правилами випадках.  

7. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти додаткова 

сесія прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться з 02 листопада по 

30 листопада 2021 року. 
8. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб прийом заяв та 

документів розпочинається, фахові вступні випробування, оголошення їх 
результатів та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

проводиться з 02 листопада по 30 листопада 2021 року. 

9. Університет передбачає зарахування вступників за кошти 

фізичних/юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 
магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому 

числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких 

вступників до 30 листопада 2021 року. 
При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного 

випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально 

організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, 



передбаченому в пунктах 4 - 5 цього розділу, або результати фахового вступного 

випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі 

вищої освіти у передбачених цими Правилами випадках. 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до закладів вищої освіти 

 

1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви: 
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча 
б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років, співбесідою, наказом № 271 

відповідно до цих Правил; 

для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні 

кошти відповідно до цих Правил; 
за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства; 

у разі подання документа про про раніше здобуту освіту, виданого до 
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 
для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 

абзацом дев'ятий  підпункту 1 пункту 7 розділу VII цих Правил; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в 

електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 
комісії Університету. 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати 

заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 271 які мають бути 
подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних 

предметів в університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного 
сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто 

подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів 

вищої освіти. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 
регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, 

та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.  

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

університету у порядку, визначеному законодавством. 

Університет створює консультаційні центри при приймальних комісіях для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 



Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу 

вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі 

якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за 

потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 02 березня 2016 року № 207. 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії 

університету. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані  конкурсні пропозиції 

вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)»; 

«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».  

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення. 

Вступники для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право», що претендують на місця 

державного або регіонального замовлення за денною чи заочною формою 

здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому 

показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти 

вступники подають окремі заяви. 

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє 

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 



що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього; 

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 

квотою-1, квотою-2, або на основі повної загальної середньої освіти, на участь 

у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового 

вступного випробування. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають 

на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, що 

передбачено наказом № 271. 

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 

освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць);  

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або 

екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного 

вступного іспиту (у визначених цими Правилами випадках); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 



Університет у своїх Правилах прийому встановлює перелік документів (у 

тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано 

особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. 

Для участі у вступному іспиті на місця державного та регіонального 

замовлення на основі повної загальної середньої освіти (в електронному або 

паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією 

університету), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; 

фотокартку розміром 3 х 4 см; копію документа про повну загальну середню 

освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня, копію 

документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті. 

Подання вступниками інших документів для участі у вступному іспиті не є 

обов'язковим. 

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що 

підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного 

листка з фотокарткою. 

Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими 

умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої 

освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів 

під час вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня 

бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вступник 

подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими 

Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 

квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб для здобуття бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі 

повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник 

подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 серпня. Не подані 

своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію. 

9. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу, військового 

квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна 



(відбіркова) комісія університету, до якого вони подаються. Копії документів 

без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної 

загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за 

результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої 

освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про 

освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі 

приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту 

на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 

університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але 

не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, у випадку 

складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після 

завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових 

списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті університету на 

підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми 

(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі 

за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за 

квотою-1, квотою-2 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його 

особистим підписом під час подання заяви. 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми 

(спеціальності), факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 

Закону України «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо 

поінформованості про відсутність акредитації та підтверджується його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 



Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Технічним 

адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення Розпорядника ЄДЕБО 

не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв за умови виявлення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована 

заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв'язку 

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю. 

13. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 

року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 

року, обов'язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про 

вищу духовну освіту або рішення вченої ради університету щодо визнання 

зазначеного документа у встановленому законодавством порядку. 

15. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про 

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і 

документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що 

виготовлені згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 

року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту 

державного зразка і додатки до них». 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра 
(магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої 



освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або 

співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2021 році приймаються 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 

років. Якщо, як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має 

право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька або іспанська) на власний розсуд; 
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та 

загальних навчальних правничих компетентностей, або вступних іспитів в 

передбачених цими Правилами випадках (за умови успішного складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови, складеного у 2020 та 2021 роках, 

кожного блоку єдиного фахового вступного випробування, складеного у рік 

вступу); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за іншими 

спеціальностями - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім 

випадків, передбачених цими Правилами), складеного у 2020 та 2021 роках, та 

фахових вступних випробувань, складеного в рік вступу; 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра - у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання та фахового випробування у встановлених цими 

Правилами випадках. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання 2018 – 2021 років; 

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити 

відповідні умови для проходження ними вступних іспитів, творчих конкурсів та 

співбесід. 

 
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Умов та Правил прийому. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
ветеринарного спрямування), зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних 

предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття 
освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на 

відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції на основі повної 

загальної середньої освіти визначено в додатку 4 до цих Правил. 

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має 
право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, 

німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.  

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра 



(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра, зараховуються: 
1) для вступу на спеціальність 081 «Право»: 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

іспиту у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII цих Правил; 
результати єдиного фахового вступного випробування з права та загальних 

навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест 

загальної навчальної правничої компетентності або вступного іспиту у 
випадках, передбачених у пункті 15 розділу VIII цих Правил; 

2) для вступу на інші спеціальності: 

результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених цими Умовами); 

результати фахового вступного випробування. 

5. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору 
визначаються Правилами прийому. 

7. Конкурсний бал обчислюється: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за 

такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ; 

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 
іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступного іспиту з третього предмета (за шкалою 100 - 200); А - 

середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у 
шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною 

шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 5); ОУ - бал за успішне закінчення у рік 

вступу підготовчих курсів університету для вступу до нього за шкалою від 100 
до 200 балів у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Невід'ємні вагові 

коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються університетом з точністю до 
0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше ніж 0,2 кожний. Сума 

коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має 

дорівнювати 1. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-
бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» 

відповідає «12». За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про 

повну загальну середню освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається 
таким, що дорівнює 2. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 
Міністерства молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з 

двох вступних випробувань за вибором вступника. 



Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 
вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а 

якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється 

таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з 
ЄДЕБО. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади університету для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі 
спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного 

предмета під час розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 
20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади 

університету проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 
(ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, 

причому: 

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій університету (відокремлених 
структурних підрозділів університету, структурних підрозділів університету, 

які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу 

вищої освіти) у місті Києві; 1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, 

Луганській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, 
Чернігівській, Черкаській областях; 1,02 - в інших випадках; 

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності 

(предметні спеціальності, спеціалізації), передбачені в Переліку спеціальностей, 
яким надається особлива підтримка; 1,00 - в інших випадках; 

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну 

загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік 

вступу (1,05 - для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), 
передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, 

та спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»); 1,00 - в інших 

випадках. 
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) 

згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі 

без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до 
довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 



2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і 

вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній 
формі приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно до 

довідки на підставі її сканованої копії (фотокопії). 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200; 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 

081 «Право» за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 
100 до 200 балів), П2 - оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест 

із права (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка єдиного фахового 

вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих 
компетентностей (за шкалою від 100 до 200 балів); К1, К2, К3 - невід'ємні вагові 

коефіцієнти, встановлюються університетом на рівні не менше ніж 0,25 кожний. 

Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має 

дорівнювати 1; 

3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на інші 

спеціальності: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + П3, 

де П1 - оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 
іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) або вступного 

випробування з іноземної мови у випадках, передбачених цими Правилами (за 

шкалою від 100 до 200 балів), П2 - оцінка фахового вступного випробування (за 

шкалою від 100 до 200 балів), П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору 
(враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до 

Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно 
за всі такі показники), К1, К2 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються 

університетом на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2 для 

кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1; 

4) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3, 
де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 - 

оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), К1, 

К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються університетом на рівні 
не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної 

пропозиції має дорівнювати 1; 

5) в інших випадках конкурсний бал обчислюється як сума балів за вступні 

випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил 
прийому. 



8. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 
вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись 

принцип рівності прав вступників. 

9. Університет у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне 
значення кількості балів із вступних випробувань (конкурсного бала), з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі. 

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної середньої освіти не 
може бути менше ніж: 

140 балів - для спеціальностей галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне  

управління та адміністрування». 

10. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
11. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання 

результатів співбесіди, затверджують голови приймальних комісій закладів 

вищої освіти не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. 
Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього незалежного оцінювання, 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Вступні 
іспити з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра 

проводяться за програмою єдиного вступного іспиту. Голова приймальної 

комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який 
має включати структуру підсумкового бала. 

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково 

оприлюднюються на веб-сайті Університету. У програмах мають міститися 

критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості 
вступників. 

Критерії оцінювання, структура оцінки та порядок оцінювання 

мотиваційних листів розробляються та затверджуються головою приймальної 

комісії університету не пізніше ніж за один місяць до початку прийому 

мотиваційних листів та оприлюднюються на вебсайті університету. В цей же 

строк головою приймальної комісії затверджується склад комісії з оцінювання 

мотиваційних листів, до якої можуть входити представники роботодавців (за 

згодою). 

12. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений 
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

13. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок 
роботи якої затверджуються наказом ректора. 

14. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних 

показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО. 



15. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з 

конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть 
бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в Університеті. 

 

VIII.Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для 

здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 
зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу на 
основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами 

в Університеті замість єдиного фахового вступного випробування та/або 

єдиного вступного іспиту. 
Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої 
освіти є: 

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1, квотою-2  на місця 

державного або регіонального замовлення; 

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення 
осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на 

навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану 

конкурсну пропозицію; 
переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на 

навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (у тому числі на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 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). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану 

конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або 

регіонального замовлення (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»). 

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з іспитів не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень 

допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

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. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 – 

2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені 

до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану  конкурсну пропозицію на 

основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному 

відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення 

(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»). 

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за 

кожний з іспитів не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень 

допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття 

вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра: 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 



особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії 

закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової 

документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих 

(спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які 

мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру 

оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання 

регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років 

(у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до 

конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі 

повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в 

межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (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»). 

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) 

в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 

(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 

2016 року №  1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 

грудня 2016 року за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, 

хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться в 

Університеті. 

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра: 

особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 



предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови 

подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, 

зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 

«Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних 

іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, 

інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 

року за № 1707/29837, або копії такого документа). 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в 

основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 років (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору 

на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію на основі повної загальної 

середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на 

місця державного або регіонального замовлення (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»).  

Якщо особи, зазначені в пунктах 2 - 5 цього розділу, виявили бажання брати 

участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за 

такими результатами. 
 

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) до Університету, визначених відповідно 

наказом № 271, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше 

ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі: 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 

переселилися з неї після 01 січня 2021 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової 

атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого 

врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) 

та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного 



відбору на відкриту або фіксовану  конкурсну пропозицію, вони беруть участь 

у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального 

замовлення (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»). 

7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі 

отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений 

Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному 

відборі: 

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року 

включно; 

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати 

вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав 

зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому 

цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або 

регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

8. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального замовлення (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»):  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти відповідно до пунктів другого - шостого, восьмого цього 

розділу і не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала. 

10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 

державного або регіонального замовлення: 



1) особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період 

участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

2) особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності; 

3) особи, один збатьків яких є  учасником бойових дій на території інших 

держав, який загинув (пропали безвісти) або помер 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; 

4) 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; 

5) 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. 

11. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

або фіксовану  конкурсну пропозицію і не отримували рекомендацію на місця 

державного або регіонального замовлення: 

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; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної 

середньої освіти відповідно до пунктів 2 – 6 та 8 цього розділу і не були 

зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, якщо 

у відповідних заявах 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»). 

14. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту 

або фіксовану конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів осіб у порядку, передбаченому законодавством, 

якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, і не отримували рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення: 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;  

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей). 

13. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право», беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів в Університеті (замість єдиного вступного іспиту 

з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та 

загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови): 

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або 

єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, 

зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути 

перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837; 



особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного 

фахового вступного випробування потребують створення інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються 

для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 

0501, 0601, 0701, 0702; 

вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року;  

14. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цими Правилами 

передбачають складання єдиного вступного іспиту (крім спеціальності 081 

«Право»), вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного 

іспиту, або скласти відповідний вступний іспит в Університеті. 

15. Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі 

спеціальності 081 «Право» підлягають переведенню на вакантні місця 

державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими 

Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами 

фінансування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію і не отримували 

рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення, особи, 

зазначені у пунктах 3, 10 та абзаці четвертому пункту 11 цього розділу. 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 
(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.  

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом. 

У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій рейтинговий 
список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого. 

Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту правила не 

дають можливості визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, 
приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу 

поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО. 



3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 
здобуття освіти; 

прізвище, ім’я, по батькові  (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки для конкурсних 
пропозицій, що використовують пріоритетність); 

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, за квотою-1,  

квотою -2, квотою для іноземців (тільки на основі повної загальної середньої 
освіти); 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень). 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 
територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія 

населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як 
внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, 

підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах. 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Університету. Університет 
замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків 

вступників може надавати посилання на своєму офіційному веб-сайті на 

відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює 
інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО. 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною 
комісією за даними ЄДЕБО, перевіряються на предмет достовірності поданих 

вступниками відомостей та дотримання передбачених цими Правилами вимог 

щодо формування списків, у тому числі вимог Матеріалів для розробки 
технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та 

регіонального замовлення в 2021 році (далі - Матеріали для розробки технічного 

завдання), наведених у додатку 6 до цих Умов, затверджуються рішенням 

приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних 
стендах приймальних комісій та веб-сайті Університету відповідно до строків, 

визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3цього 

розділу. 

6. Адресне розміщення бюджетних місць для прийому вступників на 

здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) 
на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм здобуття 

освіти) та вступників на здобуття вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю 081 «Право» за конкурсними пропозиціями на основі здобутого 

ступеня бакалавра формується в ЄДЕБО на основі конкурсних балів, 
пріоритетностей та впорядкування рейтингового списку вступників з 

урахуванням загальних, максимальних обсягів, кваліфікаційного мінімуму 

державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування 



за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за 

якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до 
зарахування на місця, що фінансуються за державним (регіональним) 

замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для 

реалізації адресного розміщення бюджетних місць формується відповідно до 

Матеріалів для розробки технічного завдання. 
7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра на здобуття ступеня 

магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста) (крім спеціальності 081 «Право»), вимог для зарахування на 
навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в 

рейтинговому списку вступників. 

Під час оновлення списків рекомендованих до зарахування на ступінь 
бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від конкурсного бала 

рекомендації для зарахування надаються вступникам, зазначеним у пунктах 10 

- 12 розділу VIII цих Правил, якщо вони допущені до конкурсного відбору. 
8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії 

Університету, а також а також в електронному кабінеті вступника. 
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на веб-сайті Університету у встановлені цими Правилами строки. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому. 
 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, 

після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або 

відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа 

про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 

Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії 

Університету, а також укласти договір про навчання між Університетом та 

вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 

вступників). 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень 

на адресу Приймальної комісії Університету, зазначену в Реєстрі суб'єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі V цих Правил або 



відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

надсилання ïx сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії університету, зазначену в Реестрі суб’єктів освітньої діяльності 

ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил a6o відповідно до нього. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між 

Університетом та вступником (за участі батьків або законних представників - 

для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти 

календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на 

підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності), додатково особисто пред'являє приймальній (відбірковій) комісії 

Університету свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 

відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній 

формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 

Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі 

XIII цих Правил), втрачають право в поточному році на зарахування 

(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або 

відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.  

 

 

 
 



XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального 

замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил.  

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу X Умов та Правил прийому. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково 

укладається договір між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка 

замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе 

фінансові зобов’язання щодо її оплати. У разі відмови від укладання договору у 

встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором між 

Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 

послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання 

щодо її оплати. 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем 

навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених 

документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента 

протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів 

та засвідчені копії відповідних документів видаються на вимогу студента 

закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються. 

 

ХІІ. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення 

бюджетних місць вступникам на основі повної загальної середньої освіти в 
межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані 

рекомендації до зарахування до Університету за відповідною конкурсною 

пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил, і 



надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу XI цих Правил. 

2. Правом переведення на вакантні місця державного (регіонального) 
замовлення користуються особи, які не отримували рекомендацій до 

зарахування на місця державного (регіонального) замовлення. 

3. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності: 

особи, зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил, незалежно від 

конкурсного бала; 
особи, зазначені в пункті 11 розділу VIII цих Правил, якщо отриманий ними 

конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав 

можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у 
порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих Правил) не більше ніж на 15 

балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка); 
особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII цих Умов, якщо отриманий ними 

конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки 

для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка); 
особи, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного 

(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих 

Правил (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким 
надається особлива підтримка), якщо їх конкурсний бал не менше ніж 

спеціальний прохідний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією 

наступного дня після оголошення адресного розміщення бюджетних місць. 

Якщо особи, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого 
бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем 

вищої освіти та отримали рекомендацію до зарахування на місця державного 

(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX цих 
Правил, однак не приступили до навчання у зв’язку з неможливістю 

відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на 

оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 

коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26 серпня 2015 року № 658, на вивільнені у такому порядку вакантні місця 

державного замовлення можуть бути переведені наступні за рейтингом особи, 
що не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного 

замовлення станом на дату переведення (за погодженням з державним або 

регіональним замовником). 

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, 
зазначених в абзацах другому - п’ятому цього пункту, проводиться за 

відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової 

відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в 

рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій. 
4. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного (регіонального) замовлення Університет використовує для 

цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших 



спеціальностей цієї галузі (тільки для осіб, зазначених в абзацах другому - 

п’ятому пункту 3 цього розділу), а за їх відсутності - інших галузей знань (тільки 
для осіб, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 3 цього розділу) цієї 

або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених у пункті 3 цього розділу за відповідною 

спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно повідомляє 
відповідного державного (регіонального) замовника. 

Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення 

вважаються такими, що не розміщені в Університеті. Університет повідомляє 
державному (регіональному) замовнику про їх кількість у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності 

достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього 
розділу, Університет надсилає державному (регіональному) замовнику запит на 

виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. 

Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного 
(регіонального) замовника. 

 

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 
додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Університету у вигляді 

списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил або відповідно 

до нього. 
2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

передбачених пунктом 5 розділу XV цих Правил. 
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Університету 

за власним бажанням, відраховані із Університету за власним бажанням, у 

зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше 
наступного дня після подання заяви про відрахування.  

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 
частині, що стосується цієї особи. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з 

державним або регіональним замовником) з числа осіб, які брали участь у 
конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному 

відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю 

конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності 

таких претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних 
пропозицій цього Університету за умови збігу вступних випробувань шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня, при цьому накази 



про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18:00                

19 вересня. 
5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою 

вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі 

у конкурсі відповідно до вимог цих Правил. 
Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що 

фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають 

особи, зазначені в пункті 12 розділу VIII цих Правил. Іншим категоріям 
вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності 

осіб зазначеної вище категорії або їх письмової відмови від таких місць. 

Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним або регіональним 

замовленням для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та для здобуття вищої 

освіти ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» виключаються з 

конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків 

подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 

розділу X цих Правил. 

 
XIV. Особливості прийому на навчання до Університету іноземців 

та осіб без громадянства 

1. Прийом на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства 
здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом 

Президента України від 03 червня 1994 року    № 271 «Про заходи щодо розвитку 
економічного співробітництва областей України з суміжними областями 

Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки 

Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 

684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 

«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб 

без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                           
25 листопада 2013 року за № 2004/24536. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами 

вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до університету на навчання за рахунок коштів 
державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців 

та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують 

додаткового захисту). 



Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

проводиться на акредитовані освітні програми. 

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти: двічі на рік, 

до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 листопада і 01 

березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 
Іноземці заключають договір (контракт) на навчання, для отримання якого 

необхідно надати такі документи: 

- особисту анкету; 
- паспорт з візою для в’їзду і навчання в Україні; 

- документ про освіту (середню або вищу) та додаток з оцінками з 

навчальних дисциплін (оригінал та нотаріально завірений переклад на 

українську або російську мову); 
- документ про відсутність ВІЛ-інфекції (оригінал та нотаріально завірений 

переклад на українську або російську мову); 

- медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом 
охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за 

два місяці до від’їзду на навчання в Україну (оригінал та нотаріально завірений 

переклад на українську або російську мову); 

- страховий поліс про надання екстреної медичної допомоги (за 
виключенням країн, з якими підписані угоди про безкоштовне надання 

екстреної медичної допомоги); 

- свідоцтво про народження (оригінал та нотаріально завірений переклад на 

українську або російську мову); 
- 8 фотокарток розміром 3х4 см; 

- квиток з відкритою датою повернення на батьківщину з терміном дії не 

менше одного року. 
Прийом заяв та документів, що подаються іноземцями та особами без 

громадянства триває:  з 20 серпня до 22 жовтня 2021 року; з 07 лютого до 18 

лютого 2022 року. 

Вступні випробування проводяться: 26-28 жовтня 2021 року та 23-25 
лютого 2022 року. 

Для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра вступні 

випробування проводяться університетом. 
Іноземці заключають контракт на навчання і проходять вступні 

випробування з конкурсних предметів, передбачених додатком 8 цих Правил. 

Терміни внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО, визначені в пункті 7 

розділу XV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються.  
Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 
проводиться вступне випробування. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови 

навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 



документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 
закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. 

Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

5. Вимоги Університет щодо відповідності вступників із числа іноземців, 

які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні 
вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних 

випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університет. 
6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 
7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 

іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних 

закладів вищої освіти. 

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до 
закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на 

здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими 

Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись 

на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для 
іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому. 

9. . Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні 

з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або 

місцевого бюджету.  

 
XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення 

прийому до Університету 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів 
у приймальній комісії. 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних 

комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 
науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 

спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 



можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

приймальної комісії. 
3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників 

з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про 

акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 

програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг 
прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у 

тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, 
оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, 

наступного після дня затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 
дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного 

засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету. 
5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали 

довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо 

участі в конкурсному відборі a6o спеціальні умови на здобуття вищої освіти за 

квоти державного a6o місцевого бюджету (за державним a6o регіональним 
замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні 

протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, 

зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження 
спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів 

охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО. 

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 
квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських 

олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання єдиного 

вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування є підставою для 
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями 

(напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища 
та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендації до зарахування та 

зарахування до Університету здійснюється інформаційними системами на 

підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою 
:http://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до 

договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним 

адміністратором ЄДЕБО). 

8. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується 
Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду 

прийому заяв та документів. 
 

 

 

 

  



Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей медичного, фармацевтичного та ветеринарного 
спрямувань, за якими може здійснюватися прийом на навчання за 

ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти та 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 
ступеня молодшого бакалавра  з відповідної спеціальності до  

Вінницького національного аграрного університету 

 

 
Шифр  

галузі 
Галузь знань 

спеціальності Код Назва спеціальності 

21 
Ветеринарна 

Медицина 
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

 
 

  
 



Додаток 2 
 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка 
 

Шифр 

галузі 

Найменування 

галузі знань 

Код 

спеціальності 

Спеціальність 

01 Освіта 015 Професійна освіта 

10 Природничі науки 101 Екологія 

13 
Механічна 

інженерія 
133 Галузеве машинобудування 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 Захист і карантин рослин 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 Садівництво та виноградарство 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
205 Лісове господарство 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
206 Садово-паркове господарство 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
207 Водні біоресурси та аквакультура 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія 

 
Примітка. З 2022 року статус спеціальностей, яким надається особлива підтримка, надаватиметься 

спеціальностям (спеціалізаціям, предметним спеціальностям), з яких прохідний бал широкого конкурсу МОН 

на навчанн за освітнім ступенем бакалавра за денною формою здобуття освіти два роки поспіль  не перевищує 

130 балів, статус припиняється для спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей), з яких 

упродовж двох попередніх років поспіль прохідний бал широкого конкурсу МОН становить не менше ніж 160 

балів за умови набору усіма закладами вищої освіти (крім вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

ПЕРЕЛІК 

наказів державних замовників, якими визначаються предметні 

спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 "Про 

затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 "Середня освіта (за 

предметними спеціальностями)", за якими здійснюється формування і розміщення 

державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі 

підготовки педагогічних кадрів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 

2016 року за № 798/28928 (зі змінами). 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 "Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю  

015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюються формування та 

розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 

квітня 2016 року за № 532/28662 (зі змінами). 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 "Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра 

та магістра за спеціальністю 035 "Філологія", за якими здійснюються формування та 

розміщення державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 

червня 2016 року за № 825/28955 (зі змінами). 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 507 "Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

275 "Транспортні технології (за видами)", за якими здійснюються формування та розміщення 

державного замовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року 

за № 784/28914. 

5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 листопада 2018 року № 2013 «Про 

затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 26 листопада 2018 року за № 1335/32787. 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року № 112 «Про 

затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 271 

«Річковий та морський транспорт», за якими здійснюється формування та розміщення 

державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 

року за № 175/33146. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 1202 «Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра 

та магістра за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», за якими здійснюється формування та 

розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 

вересня 2019 року за № 1078/34049. 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 1201 «Про 

затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра 

та магістра за предметною спеціальністю 014.02 «Середня освіта. Мова та література (із 

зазначенням мови)», за якими здійснюється формування  та розміщення державного 

замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 

1064/34035. 

 



Додаток 4 

ПЕРЕЛІК 
конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на відкриті та не бюджетні конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти 

 
Спеціальності ОС молодшого 

бакалавра, бакалавра 

(спеціаліста, магістра медичного 

та ветеринарно-медичного 

спрямувань),  

ОКР молодшого спеціаліста 

Спеціалізація 

(освітня програма)  

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Конкурсна 

пропозиція 

Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів*, співбесід*) 

Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

про повну 

загальну 

освіту 

Вага бала за 

успішне 

закінчення 

підготовчих 

курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 

кількість балів для 

допуску до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом Код Назва 

Факультет агрономії та лісівництва 
101 

  
  

  

Екологія 

  
  

  

Екологія 

  
  

  

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 

математика*, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, або 
хімія 

0,2 100 

201 Агрономія Агрономія Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 

математика*, або іноземна мова, 
або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 
математика*, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 

математика*, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, або 
хімія 

0,2 100 

205 Лісове господарство Лісове господарство Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 



206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

Інженерно-технологічний факультет 
015 Професійна освіта 

(машинобудування) 
Професійна освіта 
(машинобудування) 

Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія або географія, 
або фізика*, або хімія 

0,2 100 

133 Галузеве 
машинобудування 

Галузеве машинобудування Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія або географія, 
або фізика*, або хімія 

0,2 100 

141  

 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 
мова, або біологія або географія, 

або фізика*, або хімія 

0,2 100 

208 Агроінженерія 

 

Агроінженерія 

 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова * 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 
мова, або біологія або географія, 

або фізика*, або хімія 

0,2 100 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

 
181 Харчові технології 

 
Харчові технології 
 

Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2. Математика* 0,4 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2 Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 
математика*, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, або 

хімія 

0,2 100 

207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,05 100 

2 Біологія* 0,4 100 

3. Історія України, або 

математика*, або іноземна мова, 

або географія, або фізика, або хімія 

0,2 100 



212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1  100 

2 Біологія або математика* 0,45 100 

3.Хімія або фізика* 0,2 100 

Факультет економіки та підприємництва 
051 Економіка Економіка Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія* або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

076  

 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

122  

 

Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна справа Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2 Іноземна мова* 0,45 100 

3. Історія України, або 

математика*, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

242 Туризм Туризм Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2 Іноземна мова* 0,45 100 

3. Історія України, або 

математика*, або біологія, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

073 Менеджмент Логістика Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

Факультет менеджменту та права 
073 Менеджмент Менеджмент Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

075 Маркетинг Маркетинг Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 



3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

081 Право Право Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2 Історія України* 0,45 100 

3. Математика*, або іноземна 

мова 

0,2 100 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

Відкрита, 

не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 
мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

Факультет обліку та аудиту 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Відкрита, 

не бюджетна 
1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

072 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Відкрита, 
не бюджетна 

1. Українська мова і література* 0,25 0,1 0,00 100 

2. Математика* 0,45 100 

3. Історія України, або іноземна 

мова, або біологія*, або 
географія, або фізика, або хімія  

0,2 100 

 



 

 

 Додаток 5 

Таблиця 

переведення середнього бала документа про повну загальну середню 

освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 
 
 
 



 

Додаток 6 
 

МАТЕРІАЛИ 

для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного 

та регіонального замовлення в 2021 році 

 

І. Сфера використання алгоритму 

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення 

для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною, заочною, 

вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, а 

також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 "Право" та 

293 "Міжнародне право" за денною та заочною формами здобуття освіти (далі - Контингент) 

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році,  

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року 

№ 1274 (далі - Умови прийому). 

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових навчальних 

закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України, державної безпеки і 

захисту державного кордону, інших військових формувань та правоохоронних органів, який 

здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: Міністерство оборони  України, Служба 

безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, 

Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба 

спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту 

України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство юстиції України (для 

Державної кримінально-виконавчої служби України), Державна фіскальна служба України.  

3. Алгоритм не застосовується для прийому па навчання відповідно до Порядку прийому 

для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

територіі населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки 

України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

квітня 2021 року за № 505/36127 (далі — наказ № 271). 

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється 

відповідно до Умов прийому. 

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які 

постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця 

державного замовлення відповідно до пункту 9 розділу XIV Умов прийому.  

6. Зараховані не пізніше ніж 24 липня 2021 року на місця державного та регіонального 

замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з конкурсу на інші місця 

державного замовлення і не обробляються алгоритмом. 

7. Розділи II - IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення серед громадян України. 

II. Підготовка та корегування вхідної інформації 

1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної інформації:  

максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення конкурсів, 

суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів зменшуються на 



 

використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають право на 

зарахування за співбесідою; 

кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі - мінімальні обсяги) конкурсів 

зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, 

які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується число менше ніж 

1, конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в алгоритмі не використовуються. 

2. Конкурси можуть поділятись на два - чотири субконкурси в межах кожного з них. 

Субконкурс А - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому 

вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б - пропозиція закладу 

вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою -3. 

Субконкурс ББ - пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які 

мають право на вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ утворюються в 

разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В - пропозиція закладу вищої освіти 

в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених категорій, які не 

будуть рекомендовані в межах субконкурсу А, субконкурсу Б і субконкурсу ББ. Невикористаний 

розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-4 використовується в субконкурсі В. 

3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у 

субконкурсі А, та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в алгоритмі 

використовується субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В цього 

конкурсу, які формуються так: 

вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В цього 

конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників для 

субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує 

максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, 

допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 

0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена для 

конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового 

списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А 

встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі ББ, 

допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється 

на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,6, якщо немає 

учасників у субконкурсі А), ніж визначена для конкурсу. 

Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового 

списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ 

встановлюється в розмірі квоти-4 відповідного конкурсу; 

вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі Б, 

допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 

0,25 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає 

учасників у субконкурсі А або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список 

вступників для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного 

або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 відповідного 

конкурсу. 

4. Конкурс на загальних умовах - конкурс (який не поділявся на субконкурси) або 

субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси. 

5. Розрахунковий конкурс - конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або субконкурс 

ББ, або субконкурс В. 

6. Обсяг розрахункового конкурсу - максимальний (загальний) обсяг державного чи 



 

регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або обсяг державного чи регіонального 

замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу Б, субконкурсу ББ). 

III. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами 

1. Етап А. 

Перший крок. 

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей 

розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс включає до 

списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із запропонованих 

вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.  

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або 

субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу 

державного чи регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна 

кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, 

які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з 

найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 

2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову.  

К-ий крок (К>1). 

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку 

очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, 

який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову).  

Кожний розрахунковий конкурс об'єднує наявний у нього список очікування та отриману 

пропозицію, формує новий список очікування за власним рейтинговим списком вступників у 

кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.  

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або 

субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу 

державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна 

кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку 

вступників, які отримують відмову. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення. У разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з 

найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів - з урахуванням пункту 

2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову. 

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до 

розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за 

всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б. 

2. Етап Б. 

Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума вступників 

у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу ББ і субконкурсу 

В) менше ніж мінімальний обсяг державного або регіонального замовлення, такі конкурси 

анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються, отримують відмову і 

помічаються як такі, що допущені до етапу В. 

Фіналіст розрахункового конкурсу - вступник з найнижчим положенням у рейтинговому 

списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А. 

Фіналіст широкого конкурсу - вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з 

найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений до 



 

списку очікування, після завершення етапу А. 

Перехід до етапу В. 

3. Етап В 

К-й крок (К> 1). 

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку 

очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, 

який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах етапів 

А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування вступників з 

отриманих пропозицій. 

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового 

конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу 

В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком 

тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за позицію 

фіналіста розрахункового конкурсу. 

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або 

субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу 

державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна 

кількість вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його 

рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція 

вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу відповідного субконкурсу В. 

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного 

замовлення і в разі перевищення за об'єднаним списком очікування визначається відповідна 

кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), 

допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів 

- з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому), які також отримують відмову, за винятком 

тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію фіналіста 

широкого конкурсу. 

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників 

(допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та 

не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. 

Вступники, які на цей момент залишились у списках очікування, одержують рекомендацію 

до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає кількість 

рекомендованих за кожним конкурсом вступників. 

 

IV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму 

1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав 

рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу X, результат справедливий, якщо:  

для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3 або квотою-4, 

виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 3; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 4; 

для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується твердження 1 або 

одночасно виконуються твердження 2 та 5. 

2. Твердження: 

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього 

пріоритетністю; 

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X (за 



 

винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти- 4), який має 

конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має місце в 

рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс X входить до широкого конкурсу):  

не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі У 

широкого конкурсу, до якого входить конкурс X (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в 

межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал у конкурсі У не вище ніж вступник 

А у конкурсі X, у разі рівності конкурсних балів - розміщений нижче в широкому рейтинговому 

списку (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник А, крім такого випадку:  

у конкурсі X повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без 

врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції конкурсів;  

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою -

1, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має 

місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А; 

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-

4, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має 

місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А; 

5) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі X за квотою-

3, який має конкурсний бал не вище ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів - має 

місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А. 

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (який входить до широкого 

конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального замовлення:  

не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до 

зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за  

вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь -який 

вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), 

який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах 

суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому 

рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) ніж вступник В.  

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X (що не входить до широкого 

конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального замовлення:  

не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до 

зарахування в конкурсі X, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за 

вищою для нього пріоритетністю. 

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X не вичерпав квоту-1, квоту-

3 або квоту-4: 

не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою-З, квотою-

4), допущеного до участі в конкурсі X і не рекомендованого до зарахування в конкурсі X, що не 

отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.  

6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс X було анульовано:  

рейтинговий список не містить вступників у кількості, не меншій від мінімального обсягу 

державного або регіонального замовлення, для яких виконуються такі умови:  

вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю;  

вступник має конкурсний бал у конкурсі X не нижче ніж будь-який вступник В (за 

винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти- 4, та осіб, які 

отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову під час ануляції конкурсів), який 

рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах 

суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів - має місце в широкому 

рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому) порівняно із 

вступником В. 



 

 

V. Форми документів для належного інформаційного забезпечення вступної 

кампанії в межах широких конкурсів і результатів адресного розміщення 

державного та регіонального замовлення 

 

1. Інформація про широкий конкурс 

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої 

освіти, що входять до широкого конкурсу - XXX. 

 

Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій 

закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX. 

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних 

пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно із 

суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що 

входять до цього широкого конкурсу.  

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, 

максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення, квота-1, квота-2, 

квота-3, квота-4: 

 

№ 
з/п 

Найменування 

закладу вищої 

освіти 

Назва 
конкурсної 
пропозиції 

Максимальний 
обсяг 

державного 
замовлення 

Кваліфікаційний 
мінімум 

державного 
замовлення 

Квота-1 Квота-2 Квота-3 Квота-4 

         

         

         

         

         

 



 

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс 

Дата, час _________  

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої 

освіти, що входять до широкого конкурсу, - XXX. 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, 

максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4, кількість поданих заяв і 

кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами:  

конкурсі __________  

3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий список)  

Дата, час _________  

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). 

Вступ на основі - повна загальна середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення ________  

Таблиця з такими графами: 

1. Номер. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові вступника. 

3. Конкурсний бал. 

4. Складові конкурсного балу (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, ПЧК, додаткові 

бали). 

5. Пріоритетність. 

6. Заклад вищої освіти. 

7. Право на співбесіду, вступний іспит. 

№ 

з/п 

Найменування 

закладу вищої 

освіти 

Назва 

конкурсної 

пропозиції 

Максимальний 

обсяг 

державного 

замовлення 

Квота-1 Квота-3 Квота-4 

Кількість 

поданих 

заяв 

Кількість поданих заяв 

особами, які мають право на 

зарахування за квотами: 
  

/ 

           

           

           

           

           

Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі _______________________  

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому 
 



 

8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 за наявності). 

Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому.  

4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу 

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників".  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна 

середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до 

широкого конкурсу, - XXX (після корегування з урахуванням зарахованих за співбесідою та 

квотою-2). 

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, 

максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, 

 

Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 ____________  

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _____________  

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)  

Заклад вищої освіти _____  

Назва конкурсної пропозиції ______  

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна 

середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення ____________  

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення _____________  

Зарахованих за співбесідою _________  

Зарахованих за квотою-2 _________  

квота-4 та інформація про зарахування та надання рекомендацій: 

№ 

з/п 

Наймену

вання 

закладу 

вищої 

освіти 

Назва 

конку-

рсної 

пропо 

зиції 

Максима

льний 

обсяг 

державно

го замов 

лення 

Квоти 

Зарахо-

вано 

за 

співбе- 

сідою 

Зарахо

вано 

за 

квото

ю - 2 

Загальна 

кількість 

рекомен- 

дованих 

до 

зарахува-

ння 

У тому числі 

1 3 4 

рекомендованих за 

квотою 

найнижчий бал за 

квотою 
Рекомен- 

дованих 

на 

загальних 

умовах 

Найни

жчий 

бал на 

загаль

них 

умовах 

      

                  

                  

                  

                  

                  

Загальна кількість зарахованих за співбесідою Загальна кількість рекомендованих за 

квотою-1 

Загальна кількість зарахованих за квотою-2 ______  

Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 
 



 

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення після корегування 

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування  

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування _____________  

З них: 

за квотою-1 _________  

за квотою-3 _________  
за квотою-4 _________ , за загальним конкурсом____________________   

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

вступника 

Конкурсний 

бал 
Пріоритетність 

Серед ній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий освітній 

(освітньо- 

кваліфікацій ний) 

рівень 

Вид 

рекомендації 

(співбесіда, 

квота- 1 

квота- 2 

квота- 3 

квота-4, 

загальний 

конкурс) 

Чи 

отримував 

відмову 

під час 

ануляції 

конкурсів 

(так/ні) 

       

       

       

       

       

Таблиця має бути впорядкована за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку. 
 

 



 

6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список)  

Державний замовник - зазначається найменування (за наявності одного державного 

замовника) або "єдиний конкурс для всіх державних замовників". 

Освітній ступінь - найменування (бакалавр або магістр). Вступ на основі - повна загальна 

середня освіта (бакалавр). 

Форма здобуття освіти - найменування. 

Галузь знань - код і найменування. 

Спеціальність - код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, 

спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275). 

Тип програми - освітньо-професійна / освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра). 

Суперобсяг державного замовлення ________  

Зарахованих за співбесідою ___________  

Зарахованих за квотою-2 _____________  

Суперобсяг державного замовлення після корегування ______________  

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування _____________  

З них: 

за квотою-1 __________  

за квотою-3 __________  

за квотою-4 __________  

за загальним конкурсом ______________  

 

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, пріоритетністю, 
середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

№ з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

вступника 

Конкурсний 
бал 

Пріоритетність 

Середній бал 

додатка до 

документа про 

здобутий освітній 

(освітньо- 

кваліфікаційний) 

рівень 

Вид рекомендації 

(співбесіда, квота-

1, квота-2, квота-3, 

квота-4, загальний 

конкурс) 

Чи 
отримував 

відмову під 

час ануляції 

конкурсів 

(так/ні) 

Заклад 
вищої 
освіти, 

конкурсна 
пропозиція 

        

        

        

        

        

 
 

 



 

Додаток 7 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується 

прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
Бакалавр 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) /може 

повторювати назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 
Вартість одного року навчання, 

грн.* 
Можливість 

вступу для 

іноземців та осіб 

без громадянства 

на форми 

навчання 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Факультет агрономії та лісівництва 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 50  40 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 25  10 3р 10м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія Агрономія 125  75 3р 10 м  4р 10м 12500,00  7500,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія Агрономія 20  10 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 

Захист і карантин 

рослин 

Захист і карантин 

рослин 
25  0 3р 10 м   12500,00    

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 

Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 
25  25 3р 10 м  4р 10м 12500,00  7500,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
205 Лісове господарство Лісове господарство 25  15 3р 10 м  4р 10м 12500,00  7500,00 

 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
206 

Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 
25  15 3р 10 м  4р 10м 12500,00  7500,00 

 

Інженерно – технологічний факультет 

01 Освіта 015 Професійна освіта 
Професійна освіта 

(машинобудування) 
25  0 3р 10 м   12500,00    

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 
100  100 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 
25  10 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

50  50 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

20  10 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія Агроінженерія 95  145 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія Агроінженерія 20  10 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології Харчові технології 30  45 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

10  15 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 



 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

85  90 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
207 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
30  20 3р 10м  4р 10м 12500,00  7500,00  

               

Факультет економіки та підприємництва 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка 85  30 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

Економічна 

кібернетика 
15  5 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

20  10 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

12 
Інформаційні 

технології 
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 30  30 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Логістика 25  25 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

24 
Сфера 

обслуговування 
241 

Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 
30  0 3р 10 м   18000,00    

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 30  0 3р 10 м   18000,00    

Факультет менеджменту та права 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 25  10 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 90  90 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

08 Право 081 Право Право 70  30 3р 10 м  4р 10м 22000,00  7700,00  

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
50  50 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 25  25 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

Факультет обліку та аудиту 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 25  15 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 150  250 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
50  50 3р 10 м  4р 10м 18000,00  7700,00  

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
15  5 3р 10 м  4р 10м 1700$  850$ Денна, заочна 

 

  



 

Магістр 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) 
Спеціалізація (освітня 

програма) /може 
повторювати назву 

спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання 
Вартість одного року навчання, 

грн.* 

Можливість 

вступу для 

іноземців та осіб 

без громадянства 

на форми 

навчання 

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Денна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Факультет агрономії та лісівництва 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 40  50 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія Агрономія 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія Агрономія 90  110 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 

Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 
15  0 1р 4м   12500,00    

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
206 

Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 
25  25 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

Інженерно – технологічний факультет 

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 
5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 
70  100 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

35  60 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія Агроінженерія 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія Агроінженерія 75  100 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

90  90 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
207 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
15  10 1р 4м  1р 4м 12500,00  10000,00  

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології Харчові технології 15  10 1р 4м  1р 4м 12500,00  8200,00  

21 
Ветеринарна 

медицина 
212 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
50  0 6 р    28400,00    

Факультет економіки та підприємництва 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка 60  40 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  



 

24 
Сфера 

обслуговування 
241 

Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 
30  30 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 15  15 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

Факультет менеджменту та права 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 50  105 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

08 Право 081 Право Право 25  25 1р 4м  1р 4м 29000,00  12000,00  

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
30  40 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

Факультет обліку та аудиту 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 50  200 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
5  5 1р 4м  1р 4м 1700$  850$ Денна, заочна 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
30  70 1р 4м  1р 4м 28400,00  10000,00  

 
  



 

Додаток 8 

 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання  

на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (старший) курс (з нормативним терміном навчання 

на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  

для здобуття ступеню бакалавра ( магістра ветеринарного спрямування) 
 

Денна, Бакалавр (Магістра ветеринарного спрямування) (на 1 курс зі скороченим строком навчання) 
Споріднена спеціальність / 

Інша спеціальність ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

 
Спеціальність ОС бакалавра 

 

Освітня програма 

(спеціалізація) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

 
Вступне 

випробування 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 
 

 

 
Термін 

навчання 

 
Кількість місць* 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Факультет агрономії та лісівництва 

  101 Екологія ВСЬОГО:      

Хімія 
102 101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 

   

Науки про Землю 
103    2.ЗНО з історії 

України 

0,25 1р 10м   

Фізика та астрономія 
104    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 

   

Прикладна фізика та наноматеріали 105        

інші спеціальності  101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 1р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  201 Агрономія ВСЬОГО:      

Агрономія 201 201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 

1 курс 

   

Захист і карантин рослин 202       

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 0,25 1 курс 2р 10м   



 

мови 

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  202 Захист і карантин 

рослин 

      

Агрономія 201 202 Захист і карантин 

рослин 

Захист і карантин 

рослин 

 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202     

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

Садівництво та виноградарство 203    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Технологія виробництва і переробки 204       

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  202 Захист і карантин 

рослин 

Захист і карантин 

рослин 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  203 Садівництво та 

виноградарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 203 Садівництво та 
виноградарство 

Садівництво та 
виноградарство 

1.ЗНО з української 
мови 

 

0,25 
 

1 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з історії 

України 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

продукції тваринництва     3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 



 

  205 Лісове господарство ВСЬОГО:      

Агрономія 201 205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з історії 

України 

0,25   

Технологія виробництва і переробки 204      

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Інженерно-технологічний факультет 

  133 Галузеве 

машинобудування 

ВСЬОГО:      

Прикладна механіка 131 133 Галузеве 
машинобудування 

Галузеве 
машинобудування 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс 1р 10м   

Матеріалознавство 132     

Галузеве машинобудування 133    2.ЗНО з математики 0,25    

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134       



 

Суднобудування 135     

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

   

Металургія 136       

інші спеціальності  133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 1р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

   

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

ВСЬОГО: 

     

Електроенергетика, електротехніка та 141  електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
1 курс    

електромеханіка   2.ЗНО з історії 
України 

0,25  

Енергетичне машинобудування 

Атомна енергетика 

142 

143 

141  

3.Фахове вступне 

випробування 

 

0,50 

1р 10м 

Теплоенергетика 144   

Гідроенергетика 145    

 

інші спеціальності 
  

141 
електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
1 курс 
 

 

2р 10м 
  

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  208 Агроінженерія  ВСЬОГО:      

Агрономія 201 208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 

 

0,25 

 

1 курс 

   

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 
 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 

2р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
  181 Харчові технології ВСЬОГО:      



 

Харчові технології 181 181 Харчові технології Харчові технології 1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 

 
 

1 курс 

   

Технології легкої промисловості 182    2.ЗНО з математики 

 

0,25  

1р 10м 
  

Технології захисту навколишнього 

середовища 

183    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Гірництво 184        

Нафтова інженерія та технології 185        

Видавництво та поліграфія 186        

інші спеціальності  181 Харчові технології 
 

Харчові технології 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
1 курс  

1р 10м 
  

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 204 Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з історії 

України 

 

0,25   

продукції тваринництва       

Лісове господарство 205      

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  204 Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 
України 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203     

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з історії 

України 
 

0,25 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       



 

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

ВСЬОГО:      

Ветеринарна медицина 211 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 
 

 

1 курс 

 

5р  
  

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 212  2.ЗНО з математики 0,25   

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 
 

1 курс  

5р  
  

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет економіки та підприємництва 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

Економіка 051 051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

Політологія 052 
     

2. ЗНО з математики  0,25 

Психологія 053   3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    

Соціологія 054       

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

055 
      

Міжнародні економічні відносини 056       

інші спеціальності  051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

Маркетинг 

071 

072 
073 

075 

076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 

України 

0,25 



 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

076 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  076 
 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО :      

Інженерія програмного забезпечення 121 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 1р 10м   

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 
122 

      

2.ЗНО з математики 0,25 

Комп’ютерна інженерія 123    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Системний аналіз 124       

Кібербезпека 125        

інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  241 Готельно-

ресторанна справа 

ВСЬОГО :      

Готельно-ресторанна справа 

241 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

Туризм 242  2.ЗНО з історії 

України 

0,25    

3.Фахове вступне 

випробування 

 

0,50 

інші спеціальності  241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

 

0,25 

1 курс 1р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  242 Туризм ВСЬОГО :      

Готельно-ресторанна справа 

241 

242 Туризм 

 

Туризм 

 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

Туризм 242  2.ЗНО з історії 

України 

0,25    

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  242 Туризм Туризм 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   



 

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 
Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність 

071 
072 

073 

075 

076 

073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет менеджменту та права 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 
073 

075 

076 

073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  075 Маркетинг ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 
075 

076 

075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 



 

  081 Право ВСЬОГО :      

Право 
081 081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 
0,25 1 курс 1р 10м   

Міжнародне право 

082    2.ЗНО з історії 
України 

0,25    

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ВСЬОГО :       

Публічне управління та адміністрування 281  публічне управління 
та адміністрування 

публічне управління та 
адміністрування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 1р 10м   

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071  2. ЗНО з історії 

України  

0,25  

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 

072 

073 

 

281 
3.Фахове вступне 

випробування 

0,50  

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність       

інші спеціальності  281 публічне управління 

та 
адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

Факультет обліку та аудиту 

  071 облік і 

оподаткування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс    

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2. ЗНО з математики  0,25  

Менеджмент 073 071 3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 1р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності   
 

071 

облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 

 

1 курс  
 

1р 10м 

  

2. ЗНО з математики  0,25 



 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  072 фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25  

1 курс 

   

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2. ЗНО з історії 

України   

0,25  

Менеджмент 073 072 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 1р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності  072 фінанси, банківська 

справа та 
страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 

 
 
 

2р 10м 

  

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  



 

Денна, Бакалавр (Магістра ветеринарного спрямування) (з нормативним строком навчання) 

 
Споріднена спеціальність / 

Інша спеціальність ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

 
Спеціальність ОС бакалавра 

 

Освітня програма 

(спеціалізація) 
/може повторювати 

назву спеціальності/ 

 
Вступне 

випробування 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 
Виправ

ити 2,3 

 

 
Термін 

навчання 

 
Кількість місць* 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Факультет агрономії та лісівництва 

  101 Екологія ВСЬОГО:      

Хімія 
102 101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 

   

Науки про Землю 

103    2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 1р 10м   

Фізика та астрономія 
104    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 

   

Прикладна фізика та наноматеріали 105        

інші спеціальності  101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  201 Агрономія ВСЬОГО:      

Агрономія 201 201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 

2 курс 

   

Захист і карантин рослин 202       

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       



 

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  202 Захист і карантин 

рослин 

      

Агрономія 201 202 Захист і карантин 

рослин 

Захист і карантин 

рослин 

 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202     

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

Садівництво та виноградарство 203    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Технологія виробництва і переробки 204       

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  202 Захист і карантин 
рослин 

Захист і карантин 
рослин 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова ,або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  203 Садівництво та 

виноградарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 

 

2 курс    

Захист і карантин рослин 202     



 

 

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики ,або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

продукції тваринництва     3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  205 Лісове господарство ВСЬОГО:      

Агрономія 201 205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

0,25 



 

географія, або фізика, 

або хімія 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25   

Технологія виробництва і переробки 204      

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  206 Садово-паркове 
господарство 

Садово-паркове 
господарство 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики, 
або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Інженерно-технологічний факультет 
 

  015 професійна освіта  ВСЬОГО:      

Освітні, педагогічні науки Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) 
Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Спеціальна освіта 

Фізична культура і спорт 

011 

012 

013 

014 
015 

016 

017 

015 професійна освіта професійна освіта 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  015 професійна освіта професійна освіта 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 1р 10м   



 

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  133 Галузеве 

машинобудування 

ВСЬОГО:      

Прикладна механіка 131 133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 1р 10м   

Матеріалознавство 132     

Галузеве машинобудування 133    2.ЗНО з математики, 
або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25    

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

134 

 

     

Суднобудування 135    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 
   

Металургія 136       

інші спеціальності  133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

   

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

ВСЬОГО: 

     

Електроенергетика, електротехніка та 141  електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
3 курс    

електромеханіка   2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25  

Енергетичне машинобудування 

Атомна енергетика 

142 

143 

141  

3.Фахове вступне 

випробування 

 

0,50 

1р 10м 

Теплоенергетика 144   

Гідроенергетика 145    

   електроенергетика, електроенергетика, 1.ЗНО з української 0,25 2 курс    



 

інші спеціальності 141 електротехніка та 

електромеханіка 

електротехніка та 

електромеханіка 

мови  2р 10м 

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  208 Агроінженерія  ВСЬОГО:      

Агрономія 201 208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 
мови 

 

0,25 

 

2 курс 

   

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 

2р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
  181 Харчові технології ВСЬОГО:      

Харчові технології 181 181 Харчові технології Харчові технології 1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 

 
 

3 курс 

   

Технології легкої промисловості 182    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

0,25  

1р 10м 
  



 

географія, або фізика, 

або хімія 
 

Технології захисту навколишнього 

середовища 

183    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Гірництво 184        

Нафтова інженерія та технології 185        

Видавництво та поліграфія 186        

інші спеціальності  181 Харчові технології 

 

Харчові технології 

 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс  

1р 10м 
  

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 2 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія  

0,25   

продукції тваринництва       

Лісове господарство 205      

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 



 

  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 2 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203     

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 
 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

ВСЬОГО:      

Ветеринарна медицина 211 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 
 

 

2 курс 

 

5р  
  

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 212  2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25   

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 
 

2 курс  

5р  
  

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 



 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет економіки та підприємництва 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

Економіка 051 051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

Політологія 052 

     

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

Психологія 053   3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Соціологія 054       

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
055 

      

Міжнародні економічні відносини 056       

інші спеціальності  051 Економіка  1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 
073 

075 

076 

076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

0,25 



 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО :      

Інженерія програмного забезпечення 121 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 1р 10м   

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

122 

      

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

Комп’ютерна інженерія 123    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Системний аналіз 124       

Кібербезпека 125        

інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  241 Готельно-

ресторанна справа 

ВСЬОГО :      

Готельно-ресторанна справа 

241 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

Туризм 242  2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

 

3.Фахове вступне 
випробування 

 

0,50 

інші спеціальності  241 Готельно-ресторанна 
справа 

Готельно-ресторанна 
справа 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

 
0,25 

3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

0,25 



 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  242 Туризм ВСЬОГО :      

Готельно-ресторанна справа 

241 

242 Туризм 

 

Туризм 

 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 2 курс 2р 10м   

Туризм 242  2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  242 Туризм Туризм 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  
Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 
075 

076 

073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

0,25 



 

або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет менеджменту та права 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 
073 

075 

076 

073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  075 Маркетинг ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 
Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 
075 

076 

075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 



 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  081 Право ВСЬОГО :      

Право 
081 081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 
0,25 3 курс 1р 10м   

Міжнародне право 

082    2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25    

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ВСЬОГО :       

Публічне управління та адміністрування 281  публічне управління 
та адміністрування 

публічне управління та 
адміністрування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 1р 10м   

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071  2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25  

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент 

072 
073 

 

281 
3.Фахове вступне 
випробування 

0,50  

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність       

інші спеціальності  281 публічне управління 
та 

адміністрування 

публічне управління 
та адміністрування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 2 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 



 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет обліку та аудиту 

  071 облік і 

оподаткування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  облік і 
оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс    

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія  

0,25  

Менеджмент 073 071 3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 1р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності   
 

071 

облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 

 

3 курс  
 

1р 10м 

  

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  072 фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25  

3 курс 

   

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія  

0,25  

Менеджмент 073 072 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 1р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності  072 фінанси, банківська 
справа та 

страхування 

фінанси, банківська 
справа та страхування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 2 курс 
 

 
 

2р 10м 

  

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

0,25 



 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  



 

Заочна, Бакалавр (на 1 курс зі скороченим строком навчання) 
Споріднена спеціальність / 

Інша спеціальність ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

 
Спеціальність ОС бакалавра 

 

Освітня програма 

(спеціалізація) 

/може повторювати 

назву спеціальності/ 

 
Вступне 

випробування 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 
 

 

 
Термін 

навчання 

 
Кількість місць* 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Факультет агрономії та лісівництва 

  101 Екологія ВСЬОГО:      

Хімія 
102 101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 

   

Науки про Землю 
103    2.ЗНО з історії 

України 

0,25 2р 10м   

Фізика та астрономія 
104    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 

   

Прикладна фізика та наноматеріали 105        

інші спеціальності  101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  201 Агрономія ВСЬОГО:      

Агрономія 201 201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 

1 курс 

   

Захист і карантин рослин 202       

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 3р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  203 Садівництво та 

виноградарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 203 Садівництво та 
виноградарство 

Садівництво та 
виноградарство 

1.ЗНО з української 
мови 

 

0,25 
 

1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202     



 

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з історії 

України 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204       

продукції тваринництва     3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 3р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  205 Лісове господарство ВСЬОГО:      

Агрономія 201 205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з історії 

України 

0,25   

Технологія виробництва і переробки 204      

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       



 

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  206 Садово-паркове 
господарство 

Садово-паркове 
господарство 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
1 курс 3р 10м   

2.ЗНО з історії 
України 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

Інженерно-технологічний факультет 

  133 Галузеве 

машинобудування 

ВСЬОГО:      

Прикладна механіка 131 133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

Матеріалознавство 132     

Галузеве машинобудування 133    2.ЗНО з математики 0,25    

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134       

Суднобудування 135     

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 
   

Металургія 136       

інші спеціальності  133 Галузеве 
машинобудування 

Галузеве 
машинобудування 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фаховий іспит 0,50 

   

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

ВСЬОГО: 

     

Електроенергетика, електротехніка та 141  електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс    

електромеханіка   2.ЗНО з історії 

України 

0,25  

Енергетичне машинобудування 

Атомна енергетика 

142 

143 

141  

3.Фахове вступне 

випробування 

 

0,50 

2р 10м 

Теплоенергетика 144   

Гідроенергетика 145    

 

інші спеціальності 
  

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 

 

 

2р 10м 
  

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  208 Агроінженерія  ВСЬОГО:      

Агрономія 201 208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 

 

1 курс 

   

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики 

 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 0,50 2р 10м   



 

продукції тваринництва     випробування    

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс 

3р 10м   

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
  181 Харчові технології ВСЬОГО:      

Харчові технології 181 181 Харчові технології Харчові технології 1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 

 
 

1 курс 

   

Технології легкої промисловості 182    2.ЗНО з математики 

 

0,25  

2р 10м 
  

Технології захисту навколишнього 

середовища 

183    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Гірництво 184        

Нафтова інженерія та технології 185        

Видавництво та поліграфія 186        

інші спеціальності  181 Харчові технології 

 

Харчові технології 

 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

1 курс  

2р 10м 
  

2.ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

1.ЗНО з української 

мови 
 

0,25 1 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з історії 
України 

 

0,25   

продукції тваринництва       

Лісове господарство 205      

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  204 Технологія Технологія 1.ЗНО з української 0,25 1 курс 3р 10м   



 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

мови 

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203     

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з історії 

України 

 

0,25 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

Водні біоресурси та 
аквакультура 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс 3р 10м   

2.ЗНО з історії 
України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет економіки та підприємництва 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

Економіка 051 051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

Політологія 052 
     

2. ЗНО з математики  0,25 

Психологія 053   3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    

Соціологія 054       

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

055 
      

Міжнародні економічні відносини 056       

інші спеціальності  051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

071 

072 
073 

076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 0,25 



 

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 
діяльність 

075 

076 

України 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  076 
 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО :      

Інженерія програмного забезпечення 121 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 
122 

      

2.ЗНО з математики 0,25 

Комп’ютерна інженерія 123    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Системний аналіз 124       

Кібербезпека 125        

інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики 0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  

Маркетинг 
Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 

075 
076 

073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет менеджменту та права 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 
Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  

Маркетинг 

071 
072 

073 

075 

073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 



 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

076 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з історії 
України  

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  075 Маркетинг ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 

075 
076 

075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  081 Право ВСЬОГО :      

Право 
081 081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 
0,25 1 курс 2р 10м   

Міжнародне право 

082    2.ЗНО з історії 

України 

0,25    

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

2.ЗНО з історії 

України 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ВСЬОГО :       

Публічне управління та адміністрування 281  публічне управління 

та адміністрування 

публічне управління та 

адміністрування 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 2р 10м   

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071  2. ЗНО з історії 

України  

0,25  

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент 

072 
073 

 

281 
3.Фахове вступне 
випробування 

0,50  

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     



 

діяльність       

інші спеціальності  281 публічне управління 

та 
адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 3р 10м   

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

Факультет обліку та аудиту 

  071 облік і 

оподаткування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс    

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2. ЗНО з математики  0,25  

Менеджмент 073 071 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності   
 

071 

облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 

 

1 курс  
 

2р 10м 

  

2. ЗНО з математики  0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  072 фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25  

1 курс 

   

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2. ЗНО з історії 
України   

0,25  

Менеджмент 073 072 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності  072 фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 1 курс 

 
 
 

2р 10м 

  

2. ЗНО з історії 

України  

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  



 

Заочна, Бакалавр (з нормативним строком навчання) 

 
Споріднена спеціальність / 

Інша спеціальність ОС молодшого бакалавра, 

ОКР молодшого спеціаліста 

 
Спеціальність ОС бакалавра 

 

Освітня програма 

(спеціалізація) 
/може повторювати 

назву спеціальності/ 

 
Вступне 

випробування 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 
Виправ

ити на 

2,3 

 

 
Термін 

навчання 

 
Кількість місць* 

 
Назва 

 
Код 

 
Код 

 
Назва 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 

Факультет агрономії та лісівництва 

  101 Екологія ВСЬОГО:      

Хімія 
102 101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 

   

Науки про Землю 

103    2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 2р 10м   

Фізика та астрономія 
104    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 

   

Прикладна фізика та наноматеріали 105        

інші спеціальності  101 Екологія Екологія 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  201 Агрономія ВСЬОГО:      

Агрономія 201 201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 

3 курс 

   

Захист і карантин рослин 202       

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       



 

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  203 Садівництво та 

виноградарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 

 

0,25 

 

3 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики ,або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   

продукції тваринництва     3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  203 Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  205 Лісове господарство ВСЬОГО:      

Агрономія 201 205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс    

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    2р 10м   



 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  205 Лісове господарство Лісове господарство 1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 206 Садово-паркове 
господарство 

Садово-паркове 
господарство 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 3 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25   

Технологія виробництва і переробки 204      

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 0,50 



 

випробування 

Інженерно-технологічний факультет 
 

  133 Галузеве 

машинобудування 

ВСЬОГО:      

Прикладна механіка 131 133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 2р 10м   

Матеріалознавство 132     

Галузеве машинобудування 133    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

134 

 

     

Суднобудування 135    3.Фахове вступне 

випробування 0,50 
   

Металургія 136       

інші спеціальності  133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

   

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

ВСЬОГО: 

     

Електроенергетика, електротехніка та 141  електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс    

електромеханіка   2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25  

Енергетичне машинобудування 

Атомна енергетика 

142 

143 

141  

3.Фахове вступне 
випробування 

 

0,50 

2р 10м 

Теплоенергетика 144   

Гідроенергетика 145    

 

інші спеціальності 
  

141 
електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

3 курс 

 

 

2р 10м 
  

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

0,25 



 

географія, або фізика, 

або хімія 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  208 Агроінженерія  ВСЬОГО:      

Агрономія 201 208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 
мови 

 

0,25 

 

3 курс 

   

Захист і карантин рослин 202     

Садівництво та виноградарство 203    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

 

0,25    

Технологія виробництва і переробки 204    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206       

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  208 Агроінженерія  Агроінженерія  1.ЗНО з української 

мови 
0,25 

2 курс 

3р 10м   

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
  181 Харчові технології ВСЬОГО:      

Харчові технології 181 181 Харчові технології Харчові технології 1.ЗНО з української 
мови 
 

0,25 

 
 

3 курс 

   

Технології легкої промисловості 182    2.ЗНО з математики, 

або історії України, 
або біології, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 
 

0,25  

2р 10м 
  

Технології захисту навколишнього 
середовища 

183    3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    



 

Гірництво 184        

Нафтова інженерія та технології 185        

Видавництво та поліграфія 186        

інші спеціальності  181 Харчові технології 
 

Харчові технології 

 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 
3 курс  

2р 10м 
  

2.ЗНО з математики, 

або історії України, 

або біології, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 
0,50 

  204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 204 Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1.ЗНО з української 
мови 
 

0,25 3 курс 2р 10м   

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія  

0,25   

продукції тваринництва       

Лісове господарство 205      

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  204 Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1.ЗНО з української 
мови 

0,25 2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

ВСЬОГО:      

Агрономія 201 207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс    

Захист і карантин рослин 202     



 

Садівництво та виноградарство 203       

Технологія виробництва і переробки 204   2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 2р 10м   

продукції тваринництва        

Лісове господарство 205       

Садово-паркове господарство 206    3.Фахове вступне 
випробування 

0,50    

Водні біоресурси та аквакультура 207       

Агроінженерія 208       

інші спеціальності  207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

1.ЗНО з української 

мови 

0,25 2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет економіки та підприємництва 

  051 Економіка ВСЬОГО:      

Економіка 051 051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

Політологія 052 

     

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

Психологія 053   3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Соціологія 054       

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
055 

      

Міжнародні економічні відносини 056       

інші спеціальності  051 Економіка  1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 



 

  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  

Маркетинг 
Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 

075 
076 

076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  076 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

  122 Комп’ютерні науки ВСЬОГО :      

Інженерія програмного забезпечення 121 122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 2р 10м   

Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

122 

      

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

Комп’ютерна інженерія 123    3.Фахове вступне 

випробування 

0,50    

Системний аналіз 124       

Кібербезпека 125        

інші спеціальності  122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1.ЗНО з української 

мови 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 0,50 



 

випробування 
  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 
Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 
073 

075 

076 

073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Логістика 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

Факультет менеджменту та права 

  073 Менеджмент  ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент  
Маркетинг 

Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 
075 

076 

073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 0,50 



 

випробування 

  075 Маркетинг ВСЬОГО :      

Облік і оподаткування 

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 

Маркетинг 
Підприємництво , торгівля та біржова 

діяльність 

071 

072 

073 

075 
076 

075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

інші спеціальності  075 Маркетинг Маркетинг 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  081 Право ВСЬОГО :      

Право 
081 081 Право Право 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

Міжнародне право 

082    2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25    

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

інші спеціальності  081 Право Право 1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  281 Публічне 

управління та 

ВСЬОГО :       



 

адміністрування 

Публічне управління та адміністрування 281  публічне управління 
та адміністрування 

публічне управління та 
адміністрування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 2р 10м   

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071  2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 
іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25  

Фінанси банківська справа та страхування 

Менеджмент 

072 

073 

 

281 
3.Фахове вступне 

випробування 

0,50  

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність       

інші спеціальності  281 публічне управління 

та 
адміністрування 

публічне управління 

та адміністрування 

1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 2 курс 3р 10м   

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 
випробування 

0,50 

Факультет обліку та аудиту 

  071 облік і 

оподаткування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 3 курс    

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія  

0,25  

Менеджмент 073 071 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності   
 

071 

облік і 

оподаткування 

облік і оподаткування 1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25 

 

3 курс  
 

2р 10м 

  

2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 
математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 

0,25 



 

або хімія 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  072 фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО:      

Облік і оподаткування 071  фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

фінанси, банківська 

справа та страхування 
1.ЗНО з української 

мови і літератури 

0,25  

3 курс 

   

Фінанси банківська справа та 072   

страхування   2.ЗНО з біології, або 

історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 
географія, або фізика, 

або хімія  

0,25  

Менеджмент 073 072 3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 2р 10м 

Маркетинг 075    

Підприємництво, торгівля та біржова 076     

діяльність      

інші спеціальності  072 фінанси, банківська 
справа та 

страхування 

фінанси, банківська 
справа та страхування 

1.ЗНО з української 
мови і літератури 

0,25 3 курс 
 

 
 

2р 10м 

  

2.ЗНО з біології, або 
історії України, або 

математики, або 

іноземна мова, або 

географія, або фізика, 
або хімія 

0,25 

3.Фахове вступне 

випробування 

0,50 

  



 

Додаток 9 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  

(освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття  освітнього ступеню магістра 
 

Денна, Магістр 
Споріднені  спеціальності ОС бакалавра, 
напрями підготовки ОКР бакалавра/ Інші 

спеціальності ОС бакалавра, напрями 

підготовки ОКР бакалавра** 

Спеціальності 

ОС магістра 

Освітня програма  

(спеціалізація) 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Фахове 

випробування, 
єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 
юридичних 

осіб Назва Код Код Назва 

Факультет агрономії та лісівництва  

  101 Екологія ВСЬОГО:            

екологія 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

агрономія 

лісове і садово-паркове господарство 

101 

6.040106 

 

6.090101 

6.090103 

101 екологія екологія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

(Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

0,75 
1 Курс 1р 4м   

Хімія 102          

Науки про Землю 103          

Фізика та астрономія 104          

Прикладна фізика та наноматеріали 105          

Інші спеціальності   101 екологія екологія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

0,75 
1 Курс 1р 4м       

   201 Агрономія ВСЬОГО:            

агрономія 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

лісове і садово-паркове господарство 

6.090101 

 

6.040106 

6.090103 
201 агрономія агрономія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Агрономія 201          

Захист і карантин рослин 202          

Садівництво та виноградарство 203          

Технологія виробництва і переробки 204          

продукції тваринництва           

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   201 агрономія агрономія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

 

0,25 

 

1 Курс 1р 4м       



 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,75 

 

  

203 Садівництво та 

виноградарство 

(денна форма) 

ВСЬОГО:            

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

6.040106 

203 
Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     
агрономія 6.090101 

лісове і садово-паркове господарство 6.090103 

Агрономія 201          

Захист і карантин рослин 202          

Садівництво та виноградарство 203          

Технологія виробництва і переробки 204          

продукції тваринництва           

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   203 
Садівництво та 

виноградарство 

Садівництво та 

виноградарство 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 
0,25 

 

0,75 
1 Курс 1р 4м       

 
  

206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:            

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

6.040106 206 Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м    

 

агрономія 6.090101 

лісове і садово-паркове господарство 6.090103 

Агрономія 201         

Захист і карантин рослин 202         

Садівництво та виноградарство 203          

Технологія виробництва і переробки 204          

продукції тваринництва           

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          



 

Інші спеціальності   206 
Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

0,75 
1 Курс 1р 4м       

Інженерно-технологічний факультет 

    133 

Галузеве 

машинобудуван

ня 

ВСЬОГО: 

           

машинобудування 6.050503 133 Галузеве 

машинобудуванн

я 

Галузеве машинобудування 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Прикладна механіка 131    

Матеріалознавство 132    

Галузеве машинобудування 133      

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134       

Суднобудування 135         

Металургія 136          

Інші спеціальності   133 

Галузеве 

машинобудуванн

я 

Галузеве машинобудування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

    141 

Електроенергет

ика, 

електротехніка 

та 

електромеханік

и 

ВСЬОГО: 

           

енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі 
6.100101 141 

електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіки 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

141       

        

Енергетичне машинобудування 

Атомна енергетика 

142 

143 

         

Теплоенергетика 144          

Гідроенергетика 145          

Електроенергетика, електротехніка та 141          

Інші спеціальності   141 

електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіки 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

075 
1 Курс 1р 4м       

    208 Агроінженерія ВСЬОГО:            

процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
6.100102 208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

 

0,25 
1 курс 1р 4м     

Агрономія 201         



 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,75 

Захист і карантин рослин 202         

Садівництво та виноградарство 203         

Технологія виробництва і переробки  204          

продукції тваринництва       1 Курс    

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   208 Агроінженерія Агроінженерія 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 
0,75 1 Курс 1р 4м       

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

    204 

Технологія   

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва  

ВСЬОГО:            

харчові технології та інженерія  6.051701 204 Технологія  

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва  

Технологія   виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 
0,25 

0,75 

1 курс 1р 4м     

технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
6.090102 

Агрономія 201    

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204    

продукції тваринництва     

Лісове господарство 205    

Садово-паркове господарство 206    

Водні біоресурси та аквакультура 207    

Агроінженерія 208    

Інші спеціальності   204 

технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва  

технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

075 

 

1 Курс 1р 4м       

    207 

Водні 

біоресурси та 

аквакультура 

ВСЬОГО:            

водні біоресурси та аквакультура 6.090201 207 Водні біоресурси 

та аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   
  

рибальство 6.090202 

Агрономія 201   

Захист і карантин рослин 202   

Садівництво та виноградарство 203   

Технологія виробництва і переробки 204   



 

продукції тваринництва    

Лісове господарство 205   

Садово-паркове господарство 206   

Водні біоресурси та аквакультура 207   

Агроінженерія 208   

Інші спеціальності   

207 Водні біоресурси 

та аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

(Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

    181 
Харчові 

технології 
ВСЬОГО:            

харчові технології та інженерія  6.051701 181 харчові 

технології 

харчові технології 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

    технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
6.090102 

Харчові технології 181         

Технології легкої промисловості 182         

Технології захисту навколишнього 

середовища 

183 
        

Гірництво 184          

Нафтова інженерія та технології 185          

Видавництво та поліграфія 186          

Інші спеціальності   

181 харчові 

технології 

харчові технології 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Факультет економіки та підприємництва 

    051 Економіка ВСЬОГО:            

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030601 

051 Економіка Економіка 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

    

Економіка 051          

Політологія 052          

Психологія 053          

Соціологія 054          

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
055          

Міжнародні економічні відносини 056          



 

Інші спеціальності   

051 Економіка Економіка 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

  

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

ВСЬОГО:     

  

Готельно-ресторанна справа 

Туризм 

241 

242 

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Інші спеціальності  

241 Готельно-

ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

  
242 Туризм ВСЬОГО:     

  

Готельно-ресторанна справа 

Туризм 

241 

242 

241 Туризм Туризм 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Інші спеціальності  

241 Туризм Туризм 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Факультет менеджменту та права 

    073 Менеджмент ВСЬОГО:           

маркетинг 6.030507 073 Менеджмент Менеджмент 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

менеджмент 6.030601      

Облік і оподаткування 071      

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
     

Менеджмент 073      

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   

073 Менеджмент Менеджмент 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

    081 Право ВСЬОГО:           



 

правознавство  

право  

міжнародне право 

 

6.030401 

081 

082 

081 Право Право 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Єдине фахове ступне 

випробування з права;  

3. Єдине фахове ступне 

випробування  із 

загальних навчальних 

правничих 

компетентностей 

0,25 

 

 

0,50 

 

 

0,25 

1 курс 1р 4м   

 

 

    

281 Публічне 

управління та 

адмініструванн

я 

ВСЬОГО:        

  

маркетинг 6.030507 281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

менеджмент 6.030601 

Публічне управління та 

адміністрування 

281 

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071    

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
    

Менеджмент 073      

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 
 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

Факультет обліку та аудиту 

    071 
Облік і 

оподаткування 
ВСЬОГО:            

економічна теорія 6.030501 071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

 

 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та економіка 

праці 
6.030505 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

Облік і оподаткування 071   

  
Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
   

Менеджмент 073     



 

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   071 
Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

    072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ВСЬОГО:            

економічна теорія 6.030501 072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

  

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та економіка 

праці 
6.030505 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

Облік і оподаткування 071 

 

    

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
    

Менеджмент 073     

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

076      

     

Інші спеціальності   072 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

 

   



 

Заочна, Магістр 
Споріднені  спеціальності ОС бакалавра, 

напрями підготовки ОКР бакалавра/ Інші 

спеціальності ОС бакалавра, напрями 
підготовки ОКР бакалавра** 

Спеціальності 

ОС магістра 

Освітня програма  

(спеціалізація) 

/може 

повторювати назву 
спеціальності/ 

Фахове 

випробування, 

єдиний вступний 

іспит з іноземної 
мови 

Невід’ємний 

ваговий 

коефіцієнт 

Курс 

Термін 

навчанн

я 

Кількість місць* 

За кошти 

державного 
бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб Назва Код Код Назва 

Факультет агрономії та лісівництва  

  101 Екологія ВСЬОГО:            

екологія 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

агрономія 

лісове і садово-паркове господарство 

101 

6.040106 

 

6.090101 

6.090103 

101 екологія екологія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. 2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

0,75 
1 Курс 1р 4м   

Хімія 102          

Науки про Землю 103          

Фізика та астрономія 104          

Прикладна фізика та наноматеріали 105          

Інші спеціальності   101 екологія екологія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

   201 Агрономія ВСЬОГО:            

агрономія 

екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

лісове і садово-паркове господарство 

6.090101 

 

6.040106 

6.090103 
201 агрономія агрономія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Агрономія 201          

Захист і карантин рослин 202          

Садівництво та виноградарство 203          

Технологія виробництва і переробки 204          

продукції тваринництва           

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   201 агрономія агрономія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

 
  

206 Садово-паркове 

господарство 

ВСЬОГО:            

екологія, охорона навколишнього 6.040106 206 Садово-паркове Садово-паркове 1. Єдиний вступний 0,25 1 курс 1р 4м     



 

середовища та збалансоване 

природокористування 

господарство господарство іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

 

0,75 агрономія 6.090101 

лісове і садово-паркове господарство 6.090103 

Агрономія 201         

Захист і карантин рослин 202         

Садівництво та виноградарство 203          

Технологія виробництва і переробки 204          

продукції тваринництва           

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   206 
Садово-паркове 

господарство 

Садово-паркове 

господарство 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

Інженерно-технологічний факультет 

    133 
Галузеве 

машинобудування 

ВСЬОГО: 
           

машинобудування 6.050503 133 Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Прикладна механіка 131    

Матеріалознавство 132    

Галузеве машинобудування 133      

Авіаційна та ракетно-космічна техніка 134       

Суднобудування 135         

Металургія 136          

Інші спеціальності   133 
Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

    141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіки 

ВСЬОГО: 

           

енергетика та електротехнічні системи 

в агропромисловому комплексі 
6.100101 141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіки 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

141       

        

Енергетичне машинобудування 142          



 

Атомна енергетика 143 

Теплоенергетика 144          

Гідроенергетика 145          

Електроенергетика, електротехніка та 141          

Інші спеціальності   141 

електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіки 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

075 

1 Курс 1р 4м       

    208 Агроінженерія ВСЬОГО:            

процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва 
6.100102 208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 
1 курс 1р 4м     

Агрономія 201     

 

0,75 

    

Захист і карантин рослин 202         

Садівництво та виноградарство 203         

Технологія виробництва і переробки  204          

продукції тваринництва       1 Курс    

Лісове господарство 205          

Садово-паркове господарство 206          

Водні біоресурси та аквакультура 207          

Агроінженерія 208          

Інші спеціальності   208 Агроінженерія Агроінженерія 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 
0,75 

1 Курс 1р 4м       

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

    204 

Технологія   

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва  

ВСЬОГО:            

харчові технології та інженерія  6.051701 204 Технологія  

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва  

Технологія   

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 
0,25 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
6.090102 

Агрономія 201    

Захист і карантин рослин 202    

Садівництво та виноградарство 203    

Технологія виробництва і переробки 204    

продукції тваринництва     

Лісове господарство 205    

Садово-паркове господарство 206    

Водні біоресурси та аквакультура 207    

Агроінженерія 208    



 

Інші спеціальності   204 

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва  

технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

075 

 

1 Курс 1р 4м       

    207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
ВСЬОГО:            

водні біоресурси та аквакультура 6.090201 207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   
  

рибальство 6.090202 

Агрономія 201   

Захист і карантин рослин 202   

Садівництво та виноградарство 203   

Технологія виробництва і переробки 204   

продукції тваринництва    

Лісове господарство 205   

Садово-паркове господарство 206   

Водні біоресурси та аквакультура 207   

Агроінженерія 208   

Інші спеціальності   

207 Водні біоресурси та 

аквакультура 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

1 Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

    181 Харчові технології ВСЬОГО:            

харчові технології та інженерія  6.051701 181 харчові технології харчові технології 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

    технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
6.090102 

Харчові технології 181         

Технології легкої промисловості 182         

Технології захисту навколишнього 

середовища 

183 
        

Гірництво 184          

Нафтова інженерія та технології 185          

Видавництво та поліграфія 186          

Інші спеціальності   

181 харчові технології харчові технології 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Факультет економіки та підприємництва 

    051 Економіка ВСЬОГО:            



 

економічна теорія 

економічна кібернетика 

міжнародна економіка 

економіка підприємства 

управління персоналом та економіка 

праці 

прикладна статистика 

маркетинг 

фінанси і кредит 

облік і аудит 

менеджмент 

6.030501 

6.030502 

6.030503 

6.030504 

6.030505 

6.030506 

6.030507 

6.030508 

6.030509 

6.030601 

051 Економіка Економіка 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

    

Економіка 051          

Політологія 052          

Психологія 053          

Соціологія 054          

Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
055          

Міжнародні економічні відносини 056          

Інші спеціальності   

051 Економіка Економіка 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

  
241 Готельно-

ресторанна справа 

ВСЬОГО:     
  

Готельно-ресторанна справа 

Туризм 

241 

242 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Інші спеціальності  

241 Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

  
242 Туризм ВСЬОГО:     

  

Готельно-ресторанна справа 

Туризм 

241 

242 

241 Туризм Туризм 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Інші спеціальності  

241 Туризм Туризм 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

Факультет менеджменту та права 

    073 Менеджмент ВСЬОГО:           

маркетинг 6.030507 073 Менеджмент Менеджмент 1. Єдиний вступний 0,25 1 курс 1р 4м     



 

менеджмент 6.030601    іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

 

0,75 

  

Облік і оподаткування 071      

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
     

Менеджмент 073      

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   

073 Менеджмент Мменеджмент 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м   

    

    081 Право ВСЬОГО:           

правознавство  

право  

міжнародне право 

 

6.030401 

081 

082 

081 Право Право 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Єдине фахове ступне 

випробування з права;  

3. Єдине фахове ступне 

випробування  із 

загальних навчальних 

правничих 

компетентностей 

0,25 

 

 

0,50 

 

 

0,25 

1 курс 1р 4м   

 

 

    

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

ВСЬОГО:        

  

маркетинг 6.030507 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м     

менеджмент 6.030601 

Публічне управління та 

адміністрування 

281 

Економіка 051   

Облік і оподаткування 071    

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
    

Менеджмент 073      

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   281 
Публічне управління 

та адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 
 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

Факультет обліку та аудиту 

    071 
Облік і 

оподаткування 
ВСЬОГО:            



 

економічна теорія 6.030501 071 Облік і 

оподаткування 

Облік і оподаткування 1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

 

 

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та економіка 

праці 
6.030505 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

Облік і оподаткування 071   

  

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
   

Менеджмент 073     

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова  076      

діяльність       

Інші спеціальності   071 
Облік і 

оподаткування 
Облік і оподаткування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       

    072 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

ВСЬОГО:            

економічна теорія 6.030501 072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 курс 1р 4м   

  

економічна кібернетика 6.030502 

міжнародна економіка 6.030503 

економіка підприємства 6.030504 

управління персоналом та економіка 

праці 
6.030505 

прикладна статистика 6.030506 

маркетинг 6.030507 

фінанси і кредит 6.030508 

облік і аудит 6.030509 

Облік і оподаткування 071 

 

    

Фінанси банківська справа та 

страхування 

072 
    

Менеджмент 073     

Маркетинг 075      

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

076      

     

Інші спеціальності   072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

1. Єдиний вступний 

іспит з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування  

 (Наукові здобутки) 

0,25 

 

 

0,75 

1 Курс 1р 4м       



 

Додаток 10 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства 

Ступінь Бакалавра 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Перелік 

конкурсних 

предметів 
Шифр Найменування Код Назва Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма  

навчання 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 20 10 4 

роки  

- - 4 роки 10 

місяців 

- - Біологія 

204 Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

10 15 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

1курс 2 курс 3 курс Біологія 

в.т.ч.  на основі 

 ОКР 

«Молодший 

спеціаліст» 
5 

в.т.ч. 

 на основі  ОКР 

«Молодший 

спеціаліст» 
10 

4 

роки  

 

3 

роки 

2 

роки 

4 роки 10 

місяців  

3 роки 

10 

місяців 

2 роки 

10 

місяців 

10 Природничі науки 101 Екологія 25 10 4 

роки  

- - 4 роки 10 

місяців 

 

- 

 

- 

Біологія  

20 Аграрні науки та 

продовольство 

208 Агроінженерія 20 10 4 

роки 

- - 4 роки 10 

місяців 

 

- 

 

- 

Математика 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

20 10 4 

роки 

- -  

4 роки 10 

місяців 

- - Математика 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

25 10 4 

роки  

- - 4 роки 10 

місяців 

- - Математика 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

25 15 

 

4 

роки  

  4 роки 10 

місяців 

- - Математика 

в.т.ч. 

на основі  ОКР 

«Молодший 

спеціаліст» 

5 

в.т.ч. 

 на основі 

 ОКР «Молодший 

спеціаліст» 

10 

4 

роки  

 

3 

роки 

2 

роки 

4 роки  

10 

місяців  

3 роки 

10 

місяців 

2 роки 

10 

місяців 

072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

15 5 4 

роки 

- - 4 роки 10 

місяців 

- - Математика 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 15 5 4 

роки 

- - - - - Математикa 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 25 10 4 

роки 

- - 4 роки 10 

місяців 

- - Математика 



 

Ступінь Магістра 

 

Галузі знань Напрями підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вступні випробування 

Шифр Найменування Код Назва Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма  

навчання 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

10 Природничі науки 101 Екологія 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

208 Агроінженерія 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

5 5 1 рік 4 місяці 1 рік 4 місяці Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 5 5 1 рік 4 місяці 

 

1 рік 4 місяці 

 

Іспит з іноземної мови, 

фаховий іспит 

 



Додаток 11 

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Ідентифікаційний код:  00497236 

Місцезнаходження юридичної особи:   21008, м. Вінниця, вул. Сонячна,3 

 
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185)  

місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10 

 
 

 

 

 

 

№ з/п 

 

 

 

 

Шифр галузі 

знань 

 

 

 

 

 

Назва галузі знань 

 

 

 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги 

 

 

 

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги 

 

 
Ліцензований обсяг 

 

 

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося  

рішення до даної 

спеціальності) 

 

денна 

форма 

 

заочна 

форма 

 

вечірня 

форма 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,  від 27.08.2010 р. 

№787) 

Підготовка бакалаврів 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0101 

 

 

 

 

 

Педагогічна освіта 

 

 

 

 

 

6.010104 

 

 

 

 

Професійна освіта 

(машинобудування) 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487 л від 01.07.2011, 

Закон України №222-VIII, 

"Про ліцензування видів 

господарської діяльності" 

ст.21, п.6. 
 

 

2 

 

 

0304 

 

 

Право 

 

 

6.030401 

 

 

Правознавство 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 
Протокол АКУ №113 від 

25.11.2014, наказ МОН 

№3090 л від 05.12.2014 

 

 

3 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

6.030509 

 

 

Облік і аудит 

 

 

150 

 

 

300 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 
 

 

 

4 

 

 

0305 

 

 

Економіка та 

підприємництво 6.030502 

 

 

Економічна кібернетика 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

0 

 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487 л від 01.07.2011 

 

 

5 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 
6.030508 

 

 

Фінанси і кредит 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

6 0305 Економіка та 

підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка 40 0 0 наказ МОН від 

05.08.2016, № 1408; 
 

 

7 

 

 

0306 

 

Менеджмент і 

адміністрування 

 

 

6.030601 

 

 

Менеджмент 

 

 

180 

 

 

175 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 
 

 
8 

 

 
0401 

 

 
Природничі науки 

 

 
6.040106 

Екологія, охорона 

навколишнього середовища 

та збалансоване 

природокористування 

 

 
50 

 

 
40 

 

 
0 

 

Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 

9 

 

 

0505 

 

Машинобудування 

та матеріалообробка 

 

 

6.050503 

 

 

Машинобудування 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 

Протокол ДАК № 93 від 

23.02.2012, наказ 

МОНмолодьспорту №571 

л від 28.02.2012 



 

 

 
10 

 

 
0517 

Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогосподарсь 

кої продукції 

 

 
6.051701 

 

 

Харчові технології та 

інженерія 

 

 
50 

 

 
25 

 

 
0 

 

Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

 

 

11 

 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

6.090101 

 

 

Агрономія 

 

 

125 

 

 

125 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 

12 

 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

6.090102 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 

13 

 

 

0901 

 

Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

6.090103 

 

 

Лісове і садово-паркове 

господарство 

 

 

50 

 

 

30 

 

 

0 

 

Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

 

 

14 

 

 

0902 

 
Рибне господарство 

та аквакультура 

 

 

6.090201 

 
Водні біоресурси  та 

аквакультура 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

0 

 

Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

 

 

15 

 

 

1001 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

 

 

6.100102 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 

 

95 

 

 

145 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 

16 

 

 

1001 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

 

 

6.100101 

Енергетика та 

електротехнічні системи в 

агропромисловому 

комплексі 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 

 

Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

 

 

17 

 

 

1401 

 

Сфера 

обслуговування 

 

 

6.140101 

 

 

Готельно-ресторанна справа 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

 

 

18 

 

 

1401 

 

Сфера 

обслуговування 

 

 

6.140103 

 

 

Туризм 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 110 від 

08.07.2014, наказ МОН 

№2642 л від 15.07.2014 

Інші види освітньої діяльності 
 

 

1 

 

 

Підготовка іноземних громадян  за базовими акредитованими напрямами 

(спеціальностями) Всього на рік (осіб) 

 

 

300 

 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487-Л від 01.07.2011 

 

 

2 

 

 

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК 

Всього на рік (осіб) 

 

 

2000 

 

Протокол ДАК № 94 від 

23.03.2012, наказ 

МОНмолодьспорту 

№1025 л від 30.03.2012 

 

 

3 

 

 

Військова підготовка студентів вищих  навчальних закладів за програмою офіцерів 

запасу 

 

 

450 

 

 

0 

 

 

0 

 
Протокол АКУ № 116 від 

28.05.2015, наказ МОН 

№1415 л від 10.06.2015 

Для відокремлених структурних підрозділів: 
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса: 21021, м. Вінниця, пр-т. Юності, 8) 

ідентифікаційний код: 00419667 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 

 

 

 

1 

 

 

 

0304 

 

 

 

Право 

 

 

 

5.03040101 

 

 

 

Правознавство 

 

 

 

75 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 
Протокол ДАК № 95 від 

26.04.2012, наказ 

МОНмолодьспорту № 

1485-Л від 27.04.2012 



 

 

 

 

2 

 

 

 

0305 

 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

 

5.03050901 

 

 

 

Бухгалтерський облік 

 

 

 

50 

 

 

 

25 

 

 

 

0 

 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487 л від 01.07.2011 

 

 

3 

 

 

0505 

 
Машинобудування 

та матеріалообробка 

 

 

5.050550208 

 
Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

виробництв 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

0 

 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487 л від 01.07.2011 

 

 

4 

 

 

0517 

Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогогосподар 

ської продукції 

 

 

5.05170104 

 

Виробництво хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів та 

харчоконцентратів 

 

 

30 

 

 

0 

 

 

0 

 
Протокол АКУ № 116 від 

28.05.2015, наказ МОН 

№1415 л  від 10.06.2015 

 

 
5 

 

 
0517 

Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогогосподар 

ської продукції 

 

 
5.05170111 

 

 

Зберігання, консервування 

та переробка молока 

 

 
45 

 

 
10 

 

 
0 

 

Протокол ДАК № 91 від 

24.11.2011, наказ МОН 

№2951 л від 29.11.2011 

 

 
6 

 

 
0517 

Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогогосподар 

ської продукції 

 

 
5.05170109 

 

 

Зберігання, консервування 

та переробка м'яса 

 

 
45 

 

 
10 

 

 
0 

 

Протокол ДАК № 91 від 

24.11.2011, наказ МОН 

№2951 л від 29.11.2011 

Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса:24350, Вінницька область, Тростянецький район, с. Верхівка) 

Ідентифікаційний код: 00727725      

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 
 

 

1 

 

 

0801 

 

Геодезія та 

землеустрій 

 

 

5.08010102 

 

 

Землевпорядкування 

 

 

40 

 

 

15 

 

 

0 

Протокол  АКУ № 104 

від 30.05.2013, наказ 

МОН № 2070-л від 

04.06.2013 
 

 

2 

 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

5.09010103 

 

Виробництво і переробка 

продукції рослинництва 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

0 
Протокол АКУ № 105 від 

27.06.2013, наказ МОН № 

2494л від 01.07.2013 

 

 

3 

 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

5.09010303 

 

Зелене будівництво і садово- 

паркове господарство 

 

 

50 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 103 від 

26.04.2013, наказ МОН 

№1480-л від 30.04.2013 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський  фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» (адреса: 

24321 Вінницька область, м. Ладижин, вул Кравчика, 5) 

  ідентифікаційний код  00727713     
Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 

 

 

1 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

5.03050201 

 

Інформаційна діяльність 

підприємства 

 

 

25 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 
 

 

2 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

5.03050901 

 

 

Бухгалтерський облік 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 

 

3 

 

 

 

1001 

 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

 

 

 

5.10010102 

Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних 

установок в 

агропромисловому 

комплексі 

 

 

 

75 

 

 

 

50 

 

 

 

0 

 

 

Протокол АКУ № 117 від 

30.06.2015, наказ МОН 

№1683 л від 03.07.2015 

 

 

4 

 

 

1001 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

 

 

5.10010201 

Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 

 

125 

 

 

100 

 

 

0 
Протокол АКУ № 117 від 

30.06.2015, наказ МОН 

№1683 л від 03.07.2015 

Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 24000, Вінницька область,  м. Могилів-Подільський, вул.Київська 40/1) 
ідентифікаційний код  00952657  
Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 



 

 

 

1 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

5.03050901 

 

 

Бухгалтерський облік 

 

 

60 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 
 

 

2 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

5.03050702 

 

 

Комерційна діяльність 

 

 

25 

 

 

0 

 

 

0 
Протокол АКУ № 109 від 

03.06.2014, наказ МОН 

№2323 л від 11.06.2014 

 

 
3 

 

 
0517 

Харчова промисловість та 

переробка 

сільськогосподарсь кої 

продукції 

 

 
5.05170103 

 

 
Зберігання і переробка зерна 

 

 
60 

 

 
20 

 

 
0 

 

Протокол АКУ № 117 від 

30.06.2015, наказ МОН 

№1683 л від 03.07.2015 

 

 
4 

 

 
0517 

Харчова промисловість та 

переробка 

сільськогосподарсь кої 

продукції 

 

 
5.05170101 

 

 

Виробництво харчової 

продукції 

 

 
50 

 

 
20 

 

 
0 

 

Протокол АКУ № 120 від 

01.03.2016, наказ МОН 

№434 л від 14.03.2016 

 

 
5 

 

 
0517 

Харчова промисловість та 

переробка 

сільськогосподарсь кої 

продукції 

 

 
5.05170104 

Виробництво хліба, 

кондитерських, макаронних 

виробів і харчових 

концентратів 

 

 
50 

 

 
0 

 

 
0 

 

Протокол ДАК № 87 від 

25.05.2011, наказ МОН 

№2128 л від 07.06.2011 

Інші види освітньої діяльності 
 

 

1 

 

 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами 

(спеціальностями) Всього на рік 

 

 

70 

Протокол ДАК № 88 від 

30.06.2011, наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487-Л від 01.07.2011 

Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна, 29) 

 ідентифікаційний код: 01350972    

 Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 

 

 

1 

 

 

0601 

 

Будівництво та 

архітектура 

 

 

5.06010101 

 

Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

Наказ МОН від 

04.03.2020 № 92-л 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж  Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Графа Львова, 28) 

 ідентифікаційний код: 05471922  

 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839) 

 

 

1 

 

 

0305 

 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

5.03050901 

 

 

Бухгалтерський облік 

 

 

75 

 

 

40 

 

 

0 
Протокол АКУ № 104 від 

30.05.2013, наказ МОН 

№2070-л від 04.06.2013 
 

 

2 

 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

5.09010103 

 

Виробництво і переробка 

продукції рослинництва 

 

 

50 

 

 

25 

 

 

0 
Протокол АКУ № 104 від 

30.05.2013, наказ МОН 

№2070-л від 04.06.2013 
 

 

3 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

5.09010202 

 

Бджільництво 

 

25 

 

20 

 

0 
Протокол АКУ № 104 від 

30.05.2013, наказ МОН 

№2070-л від 04.06.2013 
 

 

4 

 

0901 
Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

5.09010303 

 

Зелене будівництво і садово- 

паркове господарство 

 

45 

 

0 

 

0 

Протокол ДАК № 87 від 

25.05.2011, наказ МОН 

України від 07.06.2011 

№2128-л 
 

 

5 

 

 

1001 

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

 

 

5.10010201 

Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

0 

Протокол АКУ № 104 від 

30.05.2013, наказ МОН 

України від 04.06.2013 

№2070-л 
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  згідно  з  Актом  узгодження переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого 

обсягу (таблиця «У заг альн ен и й п ерелі к сп ец іальн ост ей та лі ц ен зов ан і обсяг и » та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих  обсягів вищих  навчальних  закладів  та переоформлення сертифікатів 

про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 



 

№ з/п Шифр галузі 

знань Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг Підстава 

Підготовка бакалаврів 
 

1 
 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

 

051 
 

Економіка 
 

115 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

100 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

074 
Публічне управління та 

адміністрування 

 

100 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

4 
 

08 
 

Право 
 

081 
 

Право 
 

100 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

5 
 

10 
 

Природничі науки 
 

101 
 

Екологія 
 

90 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

6 
 

13 
Механічна 

інженерія 

 

133 
 

Галузеве машинобудування 
 

200 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

7 
 

14 
Електрична 

інженерія 

 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

100 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

8 
 

18 
Виробництво та 

технології 

 

181 
 

Харчові технології 
 

75 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

9 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

201 
 

Агрономія 
 

200 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

10 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

203 
Садівництво та 

виноградарство 
 

50 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

11 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

205 
 

Лісове господарство 
 

40 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

12 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

206 
Садово-паркове 

господарство 

 

40 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

13 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 

 

50 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

14 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

208 
 

Агроінженерія 
 

240 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

15 
 

24 
Сфера 

обслуговування 

 

241 
 

Готельно-ресторанна справа 
 

30 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

16 
 

24 
Сфера 

обслуговування 

 

242 
 

Туризм 
 

30 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
Підготовка магістрів  
 

1 
 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 

 

051 
 

Економіка 
 

100 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

073 
 

Менеджмент 
 

155 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

074 
Публічне управління та 

адміністрування 

 

70 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

4 
 

08 
Право  

081 
 

Право 
 

35 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

5 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
 

203 
Садівництво та 

виноградарство 

 

15 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 

6 20 
Аграрні науки та 

продовольство 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 25 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
Для відокремлених структурних підрозділів: 



 

Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса: 21021, м. Вінниця, пр-т. Юності, 8) 

  ідентифікаційний код 
00419667  

Підготовка молодших спеціалістів 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 
 

071 
Облік і оподаткування 

75 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

08 Право 
 

081 
Право 

75 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

13 
Механічна 

інженерія 
 

133 
Галузеве машинобудування 

30 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

4 
 

18 
Виробництво та 

технології 
 

181 
Харчові технології 

140 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
Відокремлений структурний підрозділ «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса:24350, Вінницька область, Тростянецький район, с. Верхівка) 

  ідентифікаційний код 
00727725  

    Підготовка молодших спеціалістів  
 

1 
 

19 
Архітектура та 

будівництво 
 

193 Геодезія та землеустрій 55 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
 

201 Агрономія 75 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
 

206 Садово-паркове господарство 50 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський  фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» (адреса: 

24321 Вінницька область, м. Ладижин, вул Кравчика, 5,) 

 ідентифікаційний код 
00727713  

Підготовка молодших спеціалістів 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

071 Облік і оподаткування 
65 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

076 
Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
 

25 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

14 
Електрична 

інженерія 

 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

125 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

4 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

208 
 

Агроінженерія 
 

225 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 24000, Вінницька область,  м. Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1) 

 ідентифікаційний код 00952657   
Підготовка молодших спеціалістів 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

071 
 

Облік і оподаткування 
 

60 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

076 
 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

 

25 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

3 
 

18 
Виробництво та 

технології 

 

181 
 

Харчові технології 
 

200 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна 29) 

 ідентифікаційний код 01350972  



 

Підготовка молодших спеціалістів 
 

1 
 

19 
Архітектура та 

будівництво 

 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 

 

210 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

19 
Архітектура та 

будівництво 

 

193 
 

Геодезія та землеустрій 
 

25 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж  Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Графа Львова, 28) 

 ідентифікаційний код 05471922  
Підготовка молодших спеціалістів 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

071 
 

Облік і оподаткування 
 

115 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

2 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

201 
 

Агрономія 
 

75 
наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

 

3 20 Аграрні науки та 

продовольство 206
 Садово-паркове 

господарство 
45 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 
 

 

4 20 Аграрні науки та 

продовольство 208 Аг роінженерія 100 

 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565 

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти 

За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266  (  у разі проходження ліцензування  після дати набрання чинності постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються 

спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні 

економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, 

промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53. 

№п/п Шифр галузі 

знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг 

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної  спеціальності) 

Підготовка бакалаврів 

1 01 Освіта/Педагогіка 015
 Професійна  і   освіта 

(Машинобудування) 
25 

наказ МОН від 

05.10.2018 

№ 1499-л 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
400 

наказ МОН від 

05.10.2018 

№ 1499-л 

3 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 230 

наказ МОН від 

05.10.2018 

№ 1499-л 

 07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 

200 (з урахуванням строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

20.03.2019 №190-л 

4 07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

30 
наказ МОН №1503л від 

01.12.2016 

5 12 
Інформаційні 

технології 
122 Комп'ютерні науки 60 

наказ МОН №242-л від 

14.03.2018 

6 21
 Ветеринарна 

медицина 
212 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
50 

наказ МОН №1414л від 

11.08.2016 

7 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 Захист  і карантин рослин 25 

наказ МОН №1л від 

06.01.2017 

 

8 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 

175 
наказ МОН від 05.10.2018 

№ 1499-л 



 

 

 

 

9 

 

 

 

28 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

 

 

281 

 

 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

 

100 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ №674 від 

27.09.2016 

Підготовка магістрів 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

071 
 

Облік і оподаткування 
 

250 
наказ МОН 

№1503л від 01.12.2016 

 

2 
 

07 
Управління та 

адміністрування 

 

072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

100 
наказ МОН 

№1497л від 21.11.2016 

3 08 Право 081 Право 50 наказ МОН №666-л від 

15.05.2018 
 

4 
 

10 
 

Природничі науки 
 

101 
 

Екологія 
 

90 
наказ МОН 

№1497л від 21.11.2016 

 

5 
 

13 
Механічна 

інженерія 

 

133 
 

Галузеве машинобудування 
 

170 
наказ МОН від 05.10.2018 

№ 1499- 

л 
 

6 

 

14 

 

Електрична 

інженерія 

 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

95 
наказ МОН 

№1488л від 04.11.2016 

 

7 
 

18 
Виробництво та 

технології 

 

181 
 

Харчові технології 
 

25 
наказ МОН 

№1414л від 11.08.2016 

 

8 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

201 
 

Агрономія 
 

200 
наказ МОН 

№1497л від 21.11.2016 

 

9 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 

180 
наказ МОН від 06.07.2018 

№ 1369- 

л 
 

10 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

206 
Садово-паркове 

господарство 
 

50 
наказ МОН 

№1503л від 01.12.2016 

 

11 
 

20 
 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

208 
 

Агроінженерія 
 

175 
наказ МОН від 05.10.2018 

№ 1499- 

л 
 

12 
 

21 
Ветеринарна 

медицина 
 

212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

 

50 
наказ МОН №242-л від 

14.03.2018 

 

13 
 

24 
Сфера 

обслуговування 
 

241 
 

Готельно-ресторанна справа 
 

60 
наказ МОН №666-л від 

15.05.2018 

 

14 

 

24 

 

Сфера 

обслуговування 

 

242 

 

Туризм 
60 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 

наказ МОН № 3073-л від 

21.12.2018 

 

 
15 

 

 
28 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

 
281 

 

 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

 
70 

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565, 

постанова КМУ №674 від 

27.09.2016 
Підготовка докторів філософії 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 30 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

2 07 Управління та 

адміністрування 071 Облік і оподаткування 20 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

3 13 Механічна 

інженерія 132 Матеріалознавство 16 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

4 13 Механічна 

інженерія 133 Галузеве машинобудування 25 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

5 18 Виробництво та 

технології 181 Харчові технології 20 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

6 20 Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 20 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 
 

7 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 

15 
наказ МОН № 1622-л від 

25.10.2018 

8 21 Ветеринарна 

медицина 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 6 наказ МОН №523 від 

18.05.2016 

Для відокремлених структурних підрозділів: 



 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж  Вінницького національного аграрного університету» 

(адреса: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Графа Львова, 28) 

 ідентифікаційний код 05471922  
Підготовка молодших спеціалістів 

 

1 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

 

204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

 

45 
наказ МОН від 06.07.2018 

№ 1369-л 
Підготовка молодших бакалаврів 

 

1 

 

20 

 

Аграрні науки та 

продовольство 

 

208 

 

Агроінженерія 
40 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 

Наказ МОН від 27.032019 

№ 211-л 

Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна 29) 

  
ідентифікаційний код: 

 

01350972 
 

 

 

Підготовка молодших спеціалістів 

  

 

 

1 
 

07 
Управління та 

адміністрування 
 

071 
 

Облік і оподаткування 
210 

(з урахуванням строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л 

 

2 

 

07 

 

Управління та 

адміністрування 

 

072 

 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

75 

(з урахуванням строків 

навчання) 
 

 

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л 

 
3 

 
07 

 

Управління та 

адміністрування 
076  

 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

75 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л 

Підготовка молодших бакалаврів 
 

 

1 

 

07 

 

Управління та 

адміністрування 

 

071 

 

Облік і оподаткування 

200 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 

наказ МОН №1499-л від 

05.10.2018 

 

 

2 

 

 

07 

 
Управління та 

адміністрування 

 

 

072 

 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 

60 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 
наказ МОН №1499-л від 

05.10.2018 

 

3 
 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

60 

(з урахуванням строків 

навчання) 
наказ МОН №1518-л від 

10.10.2018 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

(адреса: 24000, Вінницька область,  м. Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1) 

  

ідентифікаційний код 
 

00952657 
  

Підготовка молодших бакалаврів 
 

 

1 
 

18 
Виробництво та 

технології 
 

181 
 

Харчові технології 
200 

(з урахуванням строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

05.12.2019 № 1003-л 

Ладижинський  фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету (адреса: 24321 Вінницька область, м. Ладижин,  

вул Кравчика, 5,) 

  

ідентифікаційний код 
00727713   

Підготовка молодших бакалаврів 
 

 

1 
 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
 

208 
 

Агроінженерія 
100 

(з урахуванням строків 

навчання) 

Наказ МОН від 

12.12.2019 № 1010-л 
 

 

2 
 

14 
Електрична 

інженерія 

 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

100 

(з урахуванням строків 

навчання) 

 Наказ МОН від 

12.12.2019 № 1010-л 

 

Місце провадження освітньої діяльності: 

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна,3 



 

21021, м. Вінниця, пр. Юності, 8 
24350, Вінницька область, Тростянецький район, с. Верхівка, вул.Технікумівська,1 
24000, Вінницька область,  м. Могилів-Подільський, вул.Київська 40/1 
24321,  Вінницька область, м. Ладижин, вул. Кравчика, 5 
22800, Вінницька область, м. Немирів, вул. Гімназійна, 29 
22870, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин,  вул. Першотравнева, 28 

Найменування юридичної  особи: 
Вінницький національний аграрний університет 

Найменуванняі відокремленого підрозділу юридичної особи: 
Відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 
Відокремлений структурний підрозділ  «Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 
Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський  фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 
Відокремлений структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету» 
Відокремлений структурний підрозділ «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету» 
Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж  Вінницького національного аграрного університету» 
Дата і  номер попередніх рішень (вказуються всі  рішення, зазначенні  у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, 

рішення МОН): 

рішення МАК від 20.05.1993, протокол № 4, колегії Міносвіти України від  23.06.1993 р №13/2, 
рішення МАК від 17 .06. 1993 р., протокол №5/1, колегії Міносвіти України від 23.06.1993 рр №13/2, 
рішення МАК від 21.10.1993 р., протокол №7/2, колегії Міносвіти України від 27.10.1993 р., протокол  №17/1, 
рішення МАК від 16.12. 1993 р., протокол  №8, колегії Міносвіти України від  22.12.1993 р., протокол №19/1-2, 
рішення МАК від 29.06.1995 р., протокол №19 (наказ Міністерства освіти України від 19.07.1995р. №215), 
рішення  ДАК від 17.11.1996р., протокол №5, 
рішення  ДАК  08 .04.1997 р., протокол №7 (акредитація), 
рішення  ДАК від 09.06. 1998 р., протокол  №14 (акредитація), 
рішення  ДАК від 07.07. 1998 р., протокол  №15 (акредитація), 
рішення  ДАК від 13.10. 1998 р., протокол  №16 (акредитація), 
рішення  ДАК від  09. 02. 1999 р., протокол №18, 
рішення  ДАК від 13 04. 1999 р., протокол №19 (акредитація), 
рішення  ДАК від 09. 06. 1999р., протокол №21 (акредитація в цілому), 
рішення  ДАК від 06. 07. 1999 р., протокол  №22(акредитація), 
рішення  ДАК від  11. 04. 2000 р., протокол №26, 
рішення  ДАК від  20. 06. 2000 р., протокол №27, 
рішення  ДАК від  12. 12. 2000р., протокол №30, 
рішення  ДАК від  13. 02. 2001 р., протокол №31, 
рішення  ДАК від  11. 04. 2001р., протокол №32, 
рішення  ДАК від  17. 05. 2001 р., протокол №33, 
рішення  ДАК від  04. 07. 2001 р., протокол №34 
рішення  ДАК від  25. 12. 2001р., протокол №36, 
рішення ДАК від 09. 07. 2002р., протокол  №40 (наказ МОН від  18.07.2002 р. №414), 
рішення ДАК від 15. 10. 2002 р., протокол №41 (наказ МОН від  24.10.2002 р. №606) (акредитація), 
рішення ДАК від 24. 12. 2002 р., протокол №42 (наказ МОН від 10.01.2003 р. №13), 

 

  



 

Додаток 12 

Показники конкурсного відбору 

 
№ 

п.п. 
Показники Код Бали 

1 Навчальна робота ДБ1  

 – середній бал додатку до диплому за оцінкою 

ЕСТS (90…100) 

 100 

 – середній бал додатку до диплому за оцінкою 

ЕСТS (82…89) 

 90 

 – середній бал додатку до диплому за оцінкою 

ЕСТS (75…81) 

 80 

 – середній бал додатку до диплому за оцінкою 

ЕСТS (66…74) 

 70 

 – середній бал додатку до диплому за оцінкою 

ЕСТS (60…65) 

 60 

2 Наукова робота*   

2.1 – стаття у міжнародних наукових виданнях ДБ2 10 
(незалежно від кількості 

авторів) 

2.2 – стаття у фахових виданнях та збірниках 

наукових праць, що входять до переліку 

затверджених ВАК 

ДБ3 8 
(незалежно від кількості 

авторів) 

2.3 – співавтор патенту на корисну модель ДБ4 10  

2.4 – переможець Всеукраїнської олімпіади з 

фахових дисциплін за (1, 2 або 3 місце) 

ДБ5 10 

8 

5 

2.5 – подання наукової роботи на Всеукраїнський 

конкурс студентських наукових робіт 

ДБ6 5 

2.6 – участь у фахових наукових конференціях 

(враховується за наявності опублікованих тез 

доповідей) 

ДБ7 5 

2.7 Публікації в монографіях ДБ8 12 
 (назалежно від 

кількості авторів) 

2.8 Публікації в електронних фахових виданнях  ДБ9 5 
 (назалежно від 

кількості авторів) 

2.9 Публікації за фахом в інших наукових виданнях  ДБ10 2 
(назалежно від кількості 

авторів) 

3 Іменні відзнаки   

3.1 Стипендіати академічної стипендії Верховної 

Ради України 

ДБ11 5 

3.2 Стипендіати академічної стипендії Кабінету 

Міністрів України 

ДБ12 5 

3.3 Стипендіати академічної стипендії імені М.О. 

Посмітного 

ДБ13 5 

3.4 Стипендіати академічної стипендії імені вчених-

садівників Симеренків 

ДБ14 5 

3.5 Стипендіати академічної стипендії Президента 

України 

ДБ15 5 

3.6 Стипендіати академічної стипендії імені М.С. ДБ16 5 



 

Грушевського 

3. 7 Переможці номінацій «Відзнаки Президента 

Університету» 

ДБ17 5 

4 Громадська робота**   

4.1 Голова студентської ради університету ДБ18 10 

4.2 Член студентської ради університету  ДБ19 5 

4.3 Член громадських організацій (студентський 

профком, ДНД, старости гуртожитків) 
ДБ20 5 

5 Здобутки у спорті***   

5.1 Майстер спорту ДБ21 10 

5.2 Переможець спортивних змагань Світу, Європи ДБ22 8 

5.3 Переможець спортивних змагань чемпіонату 

України 
ДБ23 5 

6 Культурно-масова робота****   

6.1 Участь у роботі  центру культури і дозвілля ДБ24 5-10 

6.2  Учасник КВН ДБ25 5-10 

 

*Примітка: олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та 

участь у конференціях вважаються фаховими лише за відповідністю до 
спеціальності (або галузі знань). За наявності декількох здобутків у різних 

галузях додаткові бали додаються. 

**  Примітка: надається довідка за підписом начальника відділу з 

організації поселення і проживання студентів та аспірантів, а також 
проректора з виховної роботи та гуманітарної політики. 

*** Примітка: надається довідка за підписом завідувача кафедри 

фізичного виховання та декана факультету технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва. 

**** Примітка: надається довідка за підписом керівника народного 

колективу, директора центру культури та дозвілля, а також проректора з 

виховної роботи та гуманітарної політики. 
За показниками конкурсного відбору можна отримати від 0 до 200 

балів. 

Для встановлення балів за шкалою від 0 до 20, отриманий показник 

конкурсного відбору множиться на ваговий коефіцієнт 0,1. (Розділ VII 

пункт 7 Правил прийому). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13 

до Правил прийому до Вінницького 

національного аграрного університету 

на навчання для здобуття вищої освіти 
в 2021 році 

 

Правила прийому до Вінницького національного аграрного 

університету на навчання для здобуття вищої або фахової 

передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

тереторії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

 в 2021 році (зі змінами) 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці Правила, розроблені відповідно до абзацу п'ятого частини четвертої 

статті 44 Закону України "Про вищу освіту", абзацу першого частини третьої 

статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту", визначає 

особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі 

умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти) особами, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот 

прийому до закладів освіти України. 

Ці Правила поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу. 

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка: 

після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей; 

проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T192745.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T192745.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR141085.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR141085.html
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зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 

лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі - тимчасово окуповані 

території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію 

щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 

загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а 

також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою 

(додаток до Порядку) та підписується заявником особисто. 

У цих Правилах термін "тимчасово окупована територія України 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя" вживається в значенні, 

наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України", термін 

"тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях". 

3. Ці Правила визначають особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких 

категорій заявників: 

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях 

України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають 

освіту на відповідному рівні вперше; 

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території 

населених пунктів на лінії зіткнення. 

4. Заявники мають право на: 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту; 

прийом до університету або його коледжів (на конкурсних засадах та в межах 

встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за 
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результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника). 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

 

II. Організація роботи із заявниками 

 

1. Організацію роботи із заявниками здійснює освітній центр "Крим-

Україна" (для заявників з тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополь) Вінницького нвціонального аграрного 

університету.  

2. Центр створено на базі Вінницького національного аграрного 

університету та його коледжів (ВСП Ладижинський, ВСП Могилів – 

Подільський, ВСП Немирівський, ВСП Технологічно – промисловий, ВСП 

Чернятинський), яким державним (регіональним) замовником 

встановлюються квоти для зарахування заявників для здобуття вищої або 

фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного 

(регіонального) бюджету спільно із закладами загальної середньої освіти 

комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою 

Вінницької обласної державної адміністрації та обласних державних 

адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа 

державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню 

освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі -уповноважені заклади 

загальної середньої освіти). 

Університет забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу 

приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, їх повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах 

Міністерства освіти і науки України та університету. 

3. Центр: 

– надає консультації та сприяє в оформленні декларації заявника; 

– забезпечує консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки 

тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);  

– сприяютє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому 

документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну 



 

середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої 

освіти); 

– організовує оформлення документів заявника як вступника, проведення 

вступного випробування (вступних випробувань) до університету (з 

обов'язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження 

конкурсного відбору) надає рекомендації для вступу до університету або до 

його структурних підрозділів (відповідальний - базовий заклад освіти); 

– сприяє поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку університету; 

– сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу; 

– забезпечуює консультування заявника щодо можливості навчання на 

підготовчих курсах. 

4. Центри працюють з 07 червня до 24 вересня. 

 

III. Особливості отримання заявниками документів про базову середню 

освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття 

вищої, фахової передвищої  

 

1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту або 

повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової 

передвищої, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію 

за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної 

середньої освіти. 

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з 

наказом його керівника та за: 

– заявою (для повнолітніх заявників); 

– за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про 

народження; 

– заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками. 

Під час подання заяви заявник пред'являє особисто документ, що 

посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження. 

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з 

вклеєною до неї фотокарткою. 



 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому 

порядку. Оригінали документів повертаються заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, 

зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих 

класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші 

строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про 

зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку 

роботи Центру і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центру. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані 

на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української 

мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 

підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа 

про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту 

розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за             

№ 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 

року N 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про 

повну загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в 

уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та 

історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від         

07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 року за № 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 
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підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає 

заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ 

про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після 

отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно 

до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну 

загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за             

№ 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 

серпня 2007 року № 737). 

 

IV. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) на 

основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої або повної загальної середньої освіти. 

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої 

освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) 

бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. 

2. Правила прийому відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та Умов прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за               

№ 1235/35518 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, 

визначених цими Правилами, затверджуються Вченою (педагогічною) радою 

як додаток до правил прийому до університету (далі - Правила прийому). 

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

заява; 

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 

років (за бажанням); 

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);  

– документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 
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реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 

підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 

зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 

4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання 

та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в 

яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;  

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

– документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

– довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 

вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) за 

кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 

липня а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня; 

– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 

години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 

вересня. 

Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти за 

кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 24 липня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 27 

липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 31 липня; 

– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 

години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 

вересня. 

Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 18:00 години 26 липня, вступні іспити проводяться до 02 серпня включно, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 05 

серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 07 серпня; 
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– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 22 

вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня. 

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до університету або структурного його 

підрозділу документ про базову середню або повну загальну середню освіту 

державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами 

прийому університету або його структурного підрозділу. 

6. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) 

визначається Правилами прийому університету. 

7. Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в 

межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

заявника у строки, встановлені Правилами Прийому. 

8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному 

заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де 

XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

9. Зарахування заявників здійснюється: 

– на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти 

фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 

24 вересня; 

– на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 

15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до 

Правил прийому. 

10. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на 

місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цих 

Правилах. 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути 

подані до приймальної комісії університету або його структурних підрозділів 

впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих 



 

документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в 

частині зарахування такого заявника. 

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у 

тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за квотою-2. 

Заявник може звернутись до Центру, у тому числі електронною поштою 

або іншими каналами зв'язку, визначеними Центром, із зазначенням 

можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження 

державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для 

вступу через освітні центри "Крим-Україна" за формою (додаток до Порядку). 
 

 

 

 



 

Додаток до Правил прийому до 

Вінницького національного аграрного 

університету на навчання для здобуття 

вищої або фахової передвищої освіти осіб, 

які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, в 2021 році 

 

ПЕРЕЛІК 
конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників,  

які проживають на тимчасово окупованій території 

 
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра медичного 

та ветеринарно-медичного спрямувань),  

ОКР молодшого спеціаліста 

 

Спеціалізація 

(освітня програма)  
/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів*) 

 

Перелік вступних іспитів за 

(спрощеною процедурою) 

Код Назва 

Факультет агрономії та лісівництва 
101 

  

  
  

Екологія 

  

  
  

Екологія 

  

  
  

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія  
Біологія (іспит) 

201 Агрономія Агрономія 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія  
Біологія (іспит) 

202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія  

Біологія (іспит) 

203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 



 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія  

Біологія (іспит) 

205 Лісове господарство Лісове господарство 1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 

206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 

Інженерно-технологічний факультет 
015 Професійна освіта 

(машинобудування) 
Професійна освіта (машинобудування) 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика*, або хімія 
Математика (іспит) 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика*, або хімія 
Математика (іспит) 

141  

 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика*, або хімія 
Математика (іспит) 

208 Агроінженерія 
 

Агроінженерія 
 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика*, або хімія 
Математика (іспит) 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
181 Харчові технології 

 

Харчові технології 

 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2 Біологія Історія України (ДПА) 



 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія  

Біологія (іспит) 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

 

Водні біоресурси та аквакультура 

 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2 Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія 
Біологія (іспит) 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2 Біологія або математика* Історія України (ДПА) 

3.Хімія або фізика Біологія (іспит) 

Факультет економіки та підприємництва 
051 Економіка Економіка 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

076  

 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

122  
 

Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Іноземна мова Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Іноземна мова (іспит) 

242 Туризм Туризм 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Іноземна мова Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Іноземна мова (іспит) 

073 Менеджмент Логістика 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

  



 

Факультет менеджменту та права 
073 Менеджмент Менеджмент 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

075 Маркетинг Маркетинг 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

081 Право Право 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Історія України Історія України (ДПА) 

3. Математика, або іноземна мова Математика (іспит) 

281 Публічне управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

Факультет обліку та аудиту 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 .Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

 
 
 



 

 

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі базової 

загальної середньої освіти для вступників, які проживають на 

тимчасово окупованій території 
Спеціальність 

Код / назва 
Перелік вступних іспитів 

1 2 

ВСП Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

208 Агроінженерія Українська мова 

Математика 

141 Енергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова 

Математика 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

ВСП Могилів – Подільський технолого - економічний фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова 

Математика 

181 Харчові технології. Виробництво харчової 

продукції 

Українська мова 

Математика 

181 Харчові технології. Зберігання і переробка 

зерна 

Українська мова 

Математика 

ВСП Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

Українська мова 

Математика 

193 Геодезія та землеустрій Українська мова 

Математика 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Українська мова 

Математика 

ВСП Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету 

081 Право 
Українська мова 

Історія України 

181  Харчові технології 

Зберігання, консервування та переробка молока 

Українська мова 

Математика 

181  Харчові технології 

Зберігання, консервування та переробка м’яса  

Українська мова 

Математика 

181  Харчові технології 

Виробництво хліба , кондитерських, макаронних 

виробів та харчоконцентратів 

Українська мова 

Математика 

133 Галузеве машинобудування Українська мова 



 

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 

виробництв 

Математика 

071 Облік і оподаткування 
Українська мова 

Математика 

ВСП Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

071 Облік і оподаткування 
Українська мова 

Математика 

208 Агроінженерія 
Українська мова 

Математика 

201 Агрономія 
Українська мова 

Математика 

204 Технологій виробництва та переробка 

продукції тваринництва (бджільництво) 

Українська мова 

Математика 

206 Садово-паркове господарство Українська мова 

Математика 

 
  



 

Додаток 14  

до Правил прийому до Вінницького 

національного аграрного університету 

на навчання для здобуття вищої освіти 
в 2021 році 

 

Правила прийому до Вінницького національного аграрного 

університету на навчання для здобуття вищої або фахової 

передвищої освіти осіб, місцем проживанням яких є тимчасово 

окуповані тереторії у Донецькій та Луганській областях, в 2021 році 

 

І. Загальні положення 

 

1. Ці Правила, розроблені відповідно до абзацу п'ятого частини четвертої 

статті 44 Закону України "Про вищу освіту", абзацу першого частини третьої 

статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту", визначає 

особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі 

умови прийому для здобуття вищої, фахової передвищої освіти до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (далі - заклади освіти) особами, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, із наданням можливості вступати у межах встановлених квот 

прийому до закладів освіти України. 

Ці Правила поширюється також на осіб, які переселилися з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей після 01 січня у рік вступу. 

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

заявник - особа, яка: 

після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної 

середньої освіти в закладі освіти на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території окремих 

районів Донецької та Луганської областей; 

проживає на тимчасово окупованих територіях України або території 

населених пунктів на лінії зіткнення відповідно до Переліку населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 

зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 
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лютого 2014 року № 1085-р (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 07 листопада 2018 року № 79-р) (далі - тимчасово окуповані 

території України), і отримала документ про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту в інших адміністративно-територіальних одиницях 

України за екстернатною або дистанційною формою здобуття освіти; 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію 

щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 

загальної середньої освіти на тимчасово окупованих територіях України, а 

також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється за формою 

(додаток до Порядку) та підписується заявником особисто. 

У цих Правилах термін "тимчасово окупована територія України 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя" вживається в значенні, 

наведеному в Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України", термін 

"тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей" вживається в значенні, наведеному в Законі України "Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету 

України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях". 

3. Ці Правила визначають особливі умови проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої, 

фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти таких 

категорій заявників: 

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях 

України або на території населених пунктів на лінії зіткнення та здобувають 

освіту на відповідному рівні вперше; 

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та 

проживають на тимчасово окупованих територіях України або на території 

населених пунктів на лінії зіткнення. 

4. Заявники мають право на: 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації; 

отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну 

загальну середню освіту; 

прийом до університету або його коледжів (на конкурсних засадах та в межах 

встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором заявника).  
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5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, не визнаються. 

 

II. Організація роботи із заявниками 

 

1. Організацію роботи із заявниками здійснює освітній центр "Донбас-

Україна" Вінницького нвціонального аграрного університету 

2. Центр створено на базі Вінницького національного аграрного 

університету та його коледжів (ВСП Ладижинський, ВСП Могилів – 

Подільський, ВСП Немирівський, ВСП Технологічно – промисловий, ВСП 

Чернятинський), яким державним (регіональним) замовником 

встановлюються квоти для зарахування заявників для здобуття вищої або 

фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного 

(регіонального) бюджету спільно із закладами загальної середньої освіти 

комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою 

Вінницької обласної державної адміністрації та обласних державних 

адміністрацій серед закладів загальної середньої освіти відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання 

та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа 

державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню 

освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі -уповноважені заклади 

загальної середньої освіти). 

Університет забезпечує функціонування Центрів на правах підрозділу 

приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

Інформація про створення Центру, їх повноваження, графік роботи, 

правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах 

Міністерства освіти і науки України та університету. 

3. Центр: 

– надає консультації та сприяє в оформленні декларації заявника; 

– забезпечує консультування заявника щодо річного оцінювання (зразки 

тестових завдань, онлайн курсів, очних консультацій тощо);  

– сприяютє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому 

документів державного зразка про базову середню освіту або повну загальну 

середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої 

освіти); 

– організовує оформлення документів заявника як вступника, проведення 



 

вступного випробування (вступних випробувань) до університету (з 

обов'язковою особистою участю заявника) та (в разі проходження 

конкурсного відбору) надає рекомендації для вступу до університету або до 

його структурних підрозділів (відповідальний - базовий заклад освіти); 

– сприяє поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку університету; 

– сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу; 

– забезпечуює консультування заявника щодо можливості навчання на 

підготовчих курсах. 

4. Центри працюють з 07 червня до 24 вересня. 

 

III. Особливості отримання заявниками документів про базову середню 

освіту або повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття 

вищої, фахової передвищої  

 

1. Заявники для отримання документів про базову середню освіту або 

повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової 

передвищої, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію 

за екстернатною формою здобуття освіти в уповноважених закладах загальної 

середньої освіти. 

2. Зарахування заявників на екстернатну форму здобуття освіти до 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з 

наказом його керівника та за: 

– заявою (для повнолітніх заявників); 

– за відсутності документа, що посвідчує особу подається свідоцтво про 

народження; 

– заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками. 

Під час подання заяви заявник пред'являє особисто документ, що 

посвідчує особу, у разі його відсутності - свідоцтво про народження. 

До заяви, поданої в паперовій формі, заявник додає декларацію з 

вклеєною до неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 



 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому 

порядку. Оригінали документів повертаються заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація заявників, 

зарахованих на екстернатну форму здобуття освіти до випускних 9, 11-тих 

класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші 

строки, визначені заявником (його законним представником) у заяві про 

зарахування на екстернатну форму здобуття освіти, але не раніше дати початку 

роботи Центру і не пізніше трьох днів до дати завершення роботи Центру.  

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані 

на екстернатну форму здобуття освіти до 11 класу, мають право одночасно 

пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як "атестований". Результати річного оцінювання з української 

мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 

підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа 

про загальну середню освіту. Середній бал документа про освіту 

розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом II Положення про індивідуальну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за             

№ 184/28314 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 10 лютого 2021 

року № 160). При цьому заявникові видається новий додаток до документа про 

повну загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація заявників здійснюється в 

уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та 

історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від         

07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

02 січня 2019 року за № 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти видає 

заявникові довідку про успішне проходження річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації та замовляє заявникові відповідний документ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28314.html
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про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після 

отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно 

до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну 

загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за             

№ 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 

серпня 2007 року № 737). 

 

IV. Прийом для здобуття вищої або фахової передвищої освіти 

 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) на 

основі повної загальної середньої освіти та для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої або повної загальної середньої освіти. 

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої 

освіти на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) 

бюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб. 

2. Правила прийому відповідно до Умов прийому для здобуття вищої 

освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508, та Умов прийому на навчання 

до закладів фахової передвищої освіти у 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року № 1342, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за               

№ 1235/35518 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, 

визначених цими Правилами, затверджуються Вченою (педагогічною) радою 

як додаток до правил прийому до університету (далі - Правила прийому). 

3. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи:  

заява; 

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 

років (за бажанням); 

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);  

– документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про 

народження. 

У разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про 

реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, 

підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, 

зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8800.html
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4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання 

та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в 

яких зазначено місце проживання на відповідних територіях;  

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

– документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

– довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік 

вступу (за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до 

нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

4. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) за 

кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 

липня а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 23 липня; 

– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 

години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 

вересня. 

Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти за 

кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 18:00 години 13 липня, вступні іспити проводяться до 24 липня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 27 

липня, а зарахування проводиться не пізніше 18:00 години 31 липня; 

– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 

години 22 вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 

вересня. 

Документи від заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету приймаються в два етапи: 

– до 18:00 години 26 липня, вступні іспити проводяться до 02 серпня включно, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 05 

серпня, а зарахування проводиться не пізніше 12:00 години 07 серпня; 

– до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, 

рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12:00 години 22 

вересня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 години 24 вересня. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141706.html
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5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну 

підсумкову атестацію, подає до університету або структурного його 

підрозділу документ про базову середню або повну загальну середню освіту 

державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами 

прийому університету або його структурного підрозділу.  

6. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань) 

визначається Правилами прийому університету. 

7. Зарахування заявників на основі базової середньої освіти або повної 

загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в 

межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

заявника у строки, встановлені Правилами Прийому. 

8. У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в 

наказах про зарахування прізвища заявників шифрують, а саме кожному 

заявникові присвоюється цифровий код у вигляді XXXX-ДДДДДДД, де 

XXXX відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти. 

9. Зарахування заявників здійснюється: 

– на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти 

для здобуття вищої освіти або на основі базової середньої освіти та повної 

загальної середньої освіти для здобуття фахової передвищої освіти за кошти 

фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 

24 вересня; 

– на заочну форму здобуття освіти на основі базової середньої освіти або 

повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету - не пізніше 

15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до 

Правил прийому. 

10. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування 

до зарахування заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на 

місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цих 

Правилах. 

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов'язково мають бути 

подані до приймальної комісії університету або його структурних підрозділів 

впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих 

документів у встановлений строк наказ про зарахування скасовується в 

частині зарахування такого заявника. 

Заявники можуть подавати заяви (до 5 заяв) лише через один Центр, у 



 

тому числі, в електронній формі (у разі вступу за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання) з наступним поданням документів, що 

підтверджують право на вступ за квотою-2. 

Заявник може звернутись до Центру, у тому числі електронною поштою 

або іншими каналами зв'язку, визначеними Центром, із зазначенням 

можливого строку прибуття для отримання Запрошення для проходження 

державної підсумкової атестації та/або участі у вступних випробуваннях для 

вступу через освітні центри "Донбас-Україна" за формою (додаток до 

Порядку). 
 



 

Додаток до Правил прийому до Вінницького 
національного аграрного університету на 

навчання для здобуття вищої або фахової 
передвищої освіти осіб, місцем проживання 
яких є тимчасово окуповані території у 
Донецькій та Луганській областях, в 2021 році 

 

 

ПЕРЕЛІК 

конкурсних предметів при вступі на основі повної загальної середньої освіти для вступників, 

які проживають на тимчасово окупованій території 
Спеціальності ОС молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра медичного 

та ветеринарно-медичного спрямувань),  

ОКР молодшого спеціаліста 

 

Спеціалізація 

(освітня програма)  
/може повторювати назву 

спеціальності/ 

 

Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів*) 

 

Перелік вступних іспитів за 

(спрощеною процедурою) 

Код Назва 

Факультет агрономії та лісівництва 
101 

  

  
  

Екологія 

  

  
  

Екологія 

  

  
  

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія  
Біологія (іспит) 

201 Агрономія Агрономія 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія  

Біологія (іспит) 

202 Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія  
Біологія (іспит) 

203 Садівництво та виноградарство Садівництво та виноградарство 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 
географія, або фізика, або хімія  

Біологія (іспит) 

205 Лісове господарство Лісове господарство 1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 



 

206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 

Інженерно-технологічний факультет 
015 Професійна освіта 

(машинобудування) 

Професійна освіта (машинобудування) 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 
географія, або фізика*, або хімія 

Математика (іспит) 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія, або фізика*, або хімія 
Математика (іспит) 

141  

 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 
географія, або фізика*, або хімія 

Математика (іспит) 

208 Агроінженерія 

 

Агроінженерія 

 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 
географія, або фізика*, або хімія 

Математика (іспит) 

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
181 Харчові технології 

 
Харчові технології 
 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія*, або 

географія, або фізика, або хімія  
Математика (іспит) 

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2 Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія  
Біологія (іспит) 

207 Водні біоресурси та аквакультура 
 

Водні біоресурси та аквакультура 
 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2 Біологія Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика*, або іноземна мова, або 

географія, або фізика, або хімія 
Біологія (іспит) 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2 Біологія або математика* Історія України (ДПА) 

3.Хімія або фізика Біологія (іспит) 



 

Факультет економіки та підприємництва 
051 Економіка Економіка 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

076  

 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

1. Українська мова та література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 
географія*, або фізика, або хімія 

Математика (іспит) 

122  

 

Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1. Українська мова Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Іноземна мова Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Іноземна мова (іспит) 

242 Туризм Туризм 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Іноземна мова Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або математика, або біологія, або 
географія*, або фізика, або хімія 

Іноземна мова (іспит) 

073 Менеджмент Логістика 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

Факультет менеджменту та права 
073 Менеджмент Менеджмент 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

075 Маркетинг Маркетинг 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

081 Право Право 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 Історія України Історія України (ДПА) 

3. Математика, або іноземна мова Математика (іспит) 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 
географія*, або фізика, або хімія 

Математика (іспит) 



 

Факультет обліку та аудиту 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2. Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 
Математика (іспит) 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Українська мова і література Українська мова (ДПА) 

2 .Математика Історія України (ДПА) 

3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або 

географія*, або фізика, або хімія 

 

Математика (іспит) 

 



 

Перелік конкурсних предметів при вступі на основі базової загальної 

середньої освіти для вступників, які проживають на тимчасово окупованій 

території 
Спеціальність 

Код / назва 
Перелік вступних іспитів 

1 2 

ВСП Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

208 Агроінженерія Українська мова 

Математика 

141 Енергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова 

Математика 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

ВСП Могилів – Подільський технолого - економічний фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Українська мова 

Математика 

181 Харчові технології. Виробництво харчової 

продукції 

Українська мова 

Математика 

181 Харчові технології. Зберігання і переробка 

зерна 

Українська мова 

Математика 

ВСП Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну Вінницького 

національного аграрного університету 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

Українська мова 

Математика 

193 Геодезія та землеустрій Українська мова 

Математика 

071 Облік і оподаткування Українська мова 

Математика 

072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова 

Математика 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

Українська мова 

Математика 

ВСП Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного 

аграрного університету 

081 Право 
Українська мова 

Історія України 

181  Харчові технології 

Зберігання, консервування та переробка молока 

Українська мова 

Математика 

181  Харчові технології 

Зберігання, консервування та переробка м’яса  

Українська мова 

Математика 

181  Харчові технології 

Виробництво хліба , кондитерських, макаронних 

виробів та харчоконцентратів 

Українська мова 

Математика 

133 Галузеве машинобудування 

Експлуатація та ремонт обладнання харчових 

виробництв 

Українська мова 

Математика 

071 Облік і оподаткування Українська мова 



 

Математика 

ВСП Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

071 Облік і оподаткування 
Українська мова 

Математика 

208 Агроінженерія 
Українська мова 

Математика 

201 Агрономія 
Українська мова 

Математика 

204 Технологій виробництва та переробка 

продукції тваринництва (бджільництво) 

Українська мова 

Математика 

206 Садово-паркове господарство Українська мова 

Математика 
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання до аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук)  

Вінницького національного аграрного університету в 2021 році  

 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора 

філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх 

послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та затверджені Вченою радою 

Вінницького національного аграрного університету (далі – ВНАУ) правила прийому до 

аспірантури (доктор філософії) та докторантури (доктор наук) Вінницького національного 

аграрного університету в 2021 році (далі – Правила прийому). Як додаток до Правил прийому 

затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють з 1 липня 2021  року до  

30 червня 2022 року. 

1.2. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої  освіти (наукових установах) 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 та 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508. 

1.3. Прийом на навчання за ступенем доктора філософії проводиться за 

спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 року № 266. Особливості впровадження цього Переліку визначаються 

наказом Міністерства освіти і науки. 

1.4. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 

ВНАУ здійснюється: 

за рахунків видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти 

(державне замовлення); 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти 

грантів, які отримав ВНАУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).  

1.5. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства 

здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 

1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України 

з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями 

Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 

684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. 

1.6. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно 

проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового 

захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. 

1.7. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або 

угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.  

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного 

бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у 



 

тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано 

біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту). 

1.8. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ВНАУ за 

акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). 

У разі подання документів на неакредитовані освітні програми (спеціальності) факт 

ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту» 

фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації та 

підтверджується його особистим підписом. 

1.9. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може здійснюватися ВНАУ упродовж року для навчання в аспірантурі та 

докторантурі. 

1.10. Зарахування іноземців на навчання до аспірантури ВНАУ здійснюється за 

результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання. 

1.11. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ВНАУ на 

підставі наказів про зарахування. 

1.12. Кількість аспірантів та докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, визначається ректором ВНАУ з урахуванням можливостей забезпечення 

кваліфікованого наукового керівництва. 

1.13. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від 

форми навчання становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.  

Цей строк може бути подовжено на час академічної або соціальної відпустки, 

військової служби або тривалої хвороби. 

1.14. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює приймальна 

комісія за результатами розгляду реферату та поданих наукових праць. 

1.15. Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі за 

відповідними джерелами фінансування.  

1.16. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання 

одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти.  

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями) за кошти державного або 

місцевого бюджетів. 

1.17. Прийом на навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за 

державним та регіональним замовленням) для здобуття ступеня доктора філософії у 

відокремлених структурних підрозділах ВНАУ та структурних підрозділах університету, які 

знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження ВНАУ, не проводиться.  

1.18. Здобувачі вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктор філософії, які 

були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право 

бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-науковим рівнем за 

індивідуальним навчальним планом за тією самою або спорідненою в межах галузі знань 

спеціальністю. 

 

II. Організація прийому до аспірантури та докторантури 

 

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури здійснює 

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора ВНАУ, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Вінницького 

національного аграрного університету, затвердженого Вченою радою університету відповідно 

до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. 

Положення про приймальну комісію Вінницького національного аграрного 

університету оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

2.2. Голова приймальної комісії забезпечує дотримання законодавства України, а також 

відкритість та прозорість роботи приймальної комісії по набору до аспірантури та 

докторантури. 



 

2.3. Рішення приймальної комісії по набору до аспірантури та докторантури, прийняте 

в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ВНАУ.  

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури  

ВНАУ, вирішуються приймальною комісією по набору до аспірантури та докторантури на її 

засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті ВНАУ в 

день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.  

2.5. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня 

вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється 

в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

2.6. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані (закриті) та 

відкриті конкурсні пропозиції визначає заклад вищої освіти у межах різниці між ліцензованим 

обсягом та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення.  

2.7. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). 

Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.  

2.8. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за 

державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою 

програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені 

для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті ВНАУ не пізніше робочого дня, 

наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.  

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури ВНАУ на 

конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

3.2. Перелік акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання 

для здобуття ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті 

та строки вступних іспитів до аспірантури за державним замовленням подано у таблиці: 
Код 

галузі 
Галузь знань 

Шифр 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Строки вступних 

іспитів 

Зарахування на 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

10 серпня -  

10 вересня 2021 

р. 

до 15 вересня 

2021 р. 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 

13 
Механічна 

інженерія 

132 Матеріалознавство 

133 
Галузеве 

машинобудування 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

204 

Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

21 
Ветеринарна 

медицина 
212 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

3.3. Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями ветеринарного 

спрямування приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста) із зазначенням здобутої відповідної спеціальності (кваліфікації) 

ветеринарного спрямування. 

3.4. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються 

особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

3.5. Для вступу до аспірантури за ступенем доктор філософії з відривом від 

виробництва приймаються особи з середнім балом диплома магістра чи спеціаліста:  

- без стажу роботи або стаж роботи до трьох років – не менше 4,0 бала; 

- зі стажем роботи більше трьох років – 4,0 бала. 



 

3.6. Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення 

результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які подаватимуться до 

захисту наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити до ВНАУ. Виконання 

наукової програми докторантури не є обов’язковою умовою подання наукового доробку до 

захисту в спеціалізованій вченій раді для здобуття наукового ступеня доктора наук.  

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, 

наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах згідно з 

вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, і які мають 

наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, 

монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

3.7. Перелік акредитованих спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання 

для здобуття ступеня доктора наук у Вінницькому національному аграрному університеті та 

строки співбесід подано у таблиці: 
   

Код 

галузі 
Галузь знань 

Шифр 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 
Строки співбесід 

Зарахування на 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 

10 серпня – 

10 вересня 2021 р. 
до 30 листопада 2021 р. 

3.8. Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до початку співбесіди, 

абітурієнт подає кафедрі ВНАУ, до якої він бажає прикріпитися в докторантурі розгорнуту 

пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної 

для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня 

отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх 

наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника 
до докторантури. 

 
IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання 

 
4.1. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури включає:  

1) копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»  

2) від 20 листопада 2012 р. № 5492/VІ; 

3) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до 

призовних дільниць); 

4) копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

5) чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

6) копію сертифіката тестів з англійської мови TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment; з 

німецької мови  – TestDaF;  французької мови – DELF або DALF (за наявності); 

7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; 

8) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають 

опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 

спеціальності; 

9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених 

кандидатських іспитів); 

10) резюме з фотокарткою; 

11) папку паперову на зав’язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4 . 

4.2. До вступних іспитів до аспірантури допускаються вступники, які вчасно подали 

всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому до аспірантури та 

докторантури ВНАУ. Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до 



 

проходження вступних іспитів до аспірантури виключно через неподання у встановлений 

термін документів, визначених Правилами прийому до аспірантури та докторантури.  

4.3. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра  

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями за денною та  заочною  

формами  навчання  подають  заяви тільки у паперовій формі.  

4.4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу 

вищої освіти. 

4.5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

(предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.  

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції вступники 

обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і 

на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 

рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету 

(за державним або регіональним замовленням)»; 

«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». 

4.6. Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники 

подають окремі заяви. 

4.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:  

документа, що посвідчує особу; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або 

тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних 

дільниць); 

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.  

4.8. Основний прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до 

аспірантури та докторантури розпочинається 1 липня 2021 року, закінчуються 31 липня  

2021 року. Співбесіди та вступні іспити проводяться з 10 серпня до 10 вересня 2021 року.  

Зарахування на навчання в аспірантурі за державним замовленням закінчується не 

пізніше 15 вересня 2021 року. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

закінчується не пізніше ніж 30 листопада 2021 року. 

Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників, вступні іспити та 

зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії проводяться у строки наведені 

у таблицях 1, 2. 

Таблиця 1 

Основний набір до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб (на умовах договору): терміни прийому документів, вступних іспитів та 

зарахування  

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання 

Початок прийому документів 01 липня 2021 року 

Закінчення прийому документів 31 липня 2021 року 

Строки проведення вступних іспитів  10 серпня – 10 вересня 2021 року 

Зарахування вступників до 15 вересня 2021 року 

 

 

 

 

  



 

Таблиця 2 

Додатковий набір до аспірантури за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах 

договору): терміни прийому документів, вступних іспитів та зарахування  
 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Початок прийому 

документів 
01 серпня 2021 року 01 серпня 2021 року 

Закінчення прийому 

документів 
15 вересня 2021 року 15 жовтня 2021 року 

Строки проведення 

вступних іспитів 
15-25 вересня 2021 року 20-30 жовтня 2021 року 

Зарахування вступників до 01 жовтня 2021 року до 15 листопада 2021 року 

 

4.9. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу аспірантури і 

докторантури ВНАУ. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється 

уповноваженою особою приймальної комісії безпосередньо під час прийняття заяви.  

4.10. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, 

де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи 

з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.  

4.10. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом 

України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»  

від 20 листопада 2012 р. № 5492/VІ; 

- копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до 

призовних дільниць); 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;  

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

- копію сертифіката тестів з англійської мови TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment; з 

німецької мови  – TestDaF;  французької мови – DELF або DALF (за наявності); 

- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; 

- список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають 

опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 

спеціальності; 

- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених 

кандидатських іспитів); 

- резюме з фотокарткою; 

- папку паперову на зав’язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4.  

Для вступу до аспірантури за спеціальністю ветеринарного спрямування приймаються  

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з 

відповідної спеціальності ветеринарного спрямування. 

4.11. Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних для 

вступу в аспірантуру, повинен також включати: 

1) копію диплому доктора філософії або кандидата наук; 

2) особовий листок обліку кадрів; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів; 

4) розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій 

для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня 

доктора наук; 



 

5) письмову характеристику наукової діяльності вступника складену доктором наук, 

який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ВНАУ, із згодою надати 

абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру. 

4.12. Вчена рада ВНАУ в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного 

вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до поданої 

характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта, 

який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене звання професора і який працює 

штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету. Рішення Вченої ради 

затверджується і оформляється наказом ректора університету. 

4.13. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНАУ. 

Копії документа, що посвідчує особу не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

4.14. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), додатково особисто 

пред'являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну 

реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі 

документа, що посвідчує особу. 

4.15. Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами 

вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені 

для прийому документів. 

4.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 

ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 

документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 

освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року № 614/27059. 

4.17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення 

про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНАУ протягом трьох 

робочих днів з дати реєстрації заяви або отримання результатів вступних іспитів, але не 

пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних 

рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному вебсайті.  

4.18. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, 

поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності) і затверджує його своїм рішенням. 

4.19. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на території, 

де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи 

з урахуванням особливостей, передбачених наказами Міністерства освіти і науки України від  

24 травня 2016 року № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року 

№ 795/28925, та від 21 червня 2016 року № 697 «Про затвердження Порядку прийому для 

здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово-окуповані території у Донецькій та Луганській областях, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року № 907/29037. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної державної бази з питань 

освіти (далі – ЄДЕБО) про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

4.20. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури та 

докторантури, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої 

програми, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами 

вступних іспитів фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом 

при поданні заяви у паперовій формі. 

 

 



 

V. Організація і проведення конкурсу 
 

5.1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за 

результатами вступних іспитів. 

5.2. Вступні іспити до аспірантури ВНАУ складаються з:  

вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради ВНАУ в обсязі, який 

відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом  

тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом 

Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), німецької мови – дійсним 

сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти або аналогічного рівня),  французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або 

DALF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 

аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

5.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності та іноземної мови, а 

також результати інших форм вступних іспитів. 

Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного іспиту, що 

може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка 

полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника. 

5.4. Відповідно до Правил прийому ВНАУ особам, які вступають до аспірантури з іншої 

галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть 

бути призначені додаткові вступні іспити. 

5.5. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються головою приймальної 

комісії ВНАУ не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. 

5.6. Програми вступних іспитів оприлюднюються на вебсайті ВНАУ.  

5.7. Ваговий коефіцієнт вступного іспиту зі спеціальності складає 0,5, з іноземної мови 

– 0,4, а середнього балу диплома магістра (спеціаліста) – 0,1. 

5.8. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до ВНАУ протягом 

одного календарного року. 

5.9. За відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає 

мінімальному можливому значенню. 

5.10. За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись принцип 

рівності прав вступників. 

 

VI. Проведення вступних іспитів 

 

6.1.  Для проведення вступних іспитів до аспірантури створюються фахові предметні 

екзаменаційні комісії. 

6.2. Результати вступних іспитів для вступників оцінюються за 5-бальною шкалою. 

6.3. Вступні іспити до аспірантури проводяться фаховими предметними комісіями, як 

правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором університету, і до складу яких 

включаються доктори наук та доктори філософії, які проводять наукові дослідження за 

відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми. До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших 

закладів вищої освіти (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної 

наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про 

спільне виконання освітньо-наукової програми, або здійснюється підготовка докторів 

філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою між ВНАУ і науковою установою. 



 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не  

мають наукового ступеня і вченого звання, проте вільно володіють відповідною іноземною 

мовою і за рішенням Вченої ради ВНАУ можуть кваліфіковано оцінити рівень знання 

відповідної мови вступником. 

6.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення 

прийому документів, до участі в наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних іспитів не допускається. 

6.5. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії.  

6.6. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені ВНАУ, розглядає 

апеляційна комісія ВНАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.  

6.7. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета 

щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному 

відборі на іншу конкурсну пропозицію у ВНАУ. 

6.8. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня доктора філософії вимог для 

зарахування на навчання відповідно до Правил прийому з урахуванням їх черговості в 

рейтинговому списку вступників. 

6.9. Рейтинговий список вступників формується за конкурсним балом – від більшого до 

меншого. 

6.10. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття 

освіти; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень). 

6.11. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 

оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВНАУ.  

6.12. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 

розміщується на вебсайті ВНАУ. 

6.13. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв’язку. 

 

VII. Зарахування за результатами вступних іспитів 

 

7.1. За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія 

по набору до аспірантури приймає рішення щодо кожного вступника. 

7.2. У разі одержання однакових оцінок, переважне право на зарахування до 

аспірантури ВНАУ мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури  Вченою радою 

університету за результатами їх навчання в магістратурі та участі в науково-пошуковій роботі 

студентів, а також ті, що на момент зарахування в аспірантуру мають публікації у наукових 

фахових виданнях. 

7.3. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВНАУ на підставі 

рішення приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті університету у вигляді списку 

зарахованих. 

7.4. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника. 

7.5. Про зарахування до аспірантури та докторантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури та докторантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 

7.6. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) за певним ступенем вищої освіти, 

мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і 



 

комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 

державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. 

7.7. Договір про надання освітніх послуг між ВНАУ та фізичною (юридичною) особою  

укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено 

протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині 

зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним 

сторонами. 

7.8. У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб 

впродовж десяти календарних днів від дати початку навчання додатково укладається договір 

між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню 

послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

У разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей наказ 

скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання здійснюється згідно з 

договором між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 

освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її 

оплати. 

7.9.  Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки не виконали вимог для зарахування на місця державного 

або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування 

(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.  

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального замовлення 

і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

7.10. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до ВНАУ за власним бажанням, 

відраховані з ВНАУ за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані 

ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.  

7.11. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що 

стосується цієї особи. 
  



 

Додаток 16 

 
 

  



 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

на навчання на кафедрі військової підготовки  

Вінницького національного аграрного університету в 2021 році 

 
Кафедра військової підготовки є військовим навчальним підрозділом 

Вінницького національного аграрного університету. 
Провадження освітньої діяльності на кафедрі військової підготовки 

Вінницького національного аграрного університету здійснюється відповідно до 

Ліцензії Міністерства освіти і науки України.  
Правила проведення конкурсного відбору громадян України для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 
на кафедрі військової підготовки Вінницького національного аграрного 
університету в 2021 році розроблені згідно з законами України «Про вищу 
освіту», «Про військовий обов'язок і військову службу» (відповідно статті 11 
«Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів 
запасу» від 08 лютого 2015), Постановою Кабінету Міністрів України від 01 

лютого 2012 за № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової 
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (назва 
Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 05 серпня 2015 № 577), наказу Міністерства освіти і науки України 
від 11 жовтня 2018 № 1096 «Про затвердження деяких нормативних і 
правових актів із питань прийому на навчання до закладів вищої освіти», наказу 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 
серпня 2018 № 910/412 «Про затвердження Положення про військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти», наказу Міністерства освіти і 
науки України та Міністерства оборони України від 14 грудня 2015 
№ 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової 
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі 
змінами, внесеними наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти 
і науки України від 18.06.2019 № 316/833), наказу Міністерства оборони України 
від 05 червня 2014 № 360 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 
оборони від 29 листопада 2018 № 605) «Про затвердження Інструкції про 
організацію проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому 

до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів». 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. До конкурсного відбору для проходження військової підготовки за 
програмою підготовки офіцерів запасу допускаються на добровільних 
засадах громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не 

нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-
діловими якостями. 
1.2. На кафедру приймаються громадяни України: 

- студенти закладів вищої освіти (незалежно від курсу навчання та 
форм власності закладу вищої освіти), які здобувають рівень вищої освіти не 
нижче бакалавра (незалежно від форми навчання); 

- громадяни України чоловічої та жіночої статі, які вже здобули вищу 



 

освіту  за  ступенем не нижче бакалавра, придатні до військової  служби 
за станом   здоров'я   та  морально-діловими  якостями,   якщо   їм   на   
початок військової підготовки не виповнилось 38 років. 

Військову підготовку проходять громадяни України за умови 
відповідності спеціальностей, які вони мають або здобувають у закладі вищої 
освіти військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка 
офіцерів запасу на кафедрі. 
 1.3. Загальний термін навчання на кафедрі два роки, форма навчання 
- денна. Військова підготовка планується та проводиться методом «військового 
дня» один навчальний день на тиждень. 

Підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу на 

кафедрі військової підготовки здійснюється за наступними військово-
обліковими спеціальностями: 

- бойове  застосування  механізованих з’єднань, військових частин і 
підрозділів; 

- бойове застосування підрозділів радіаційного, хімічного та 
біологічного захисту з’єднань, військових частин і підрозділів; 

- бойове  застосування  інженерно-саперних  (інженерних)    з’єднань, 
військових частин і підрозділів; 

- бойове застосування понтонно-мостових та десантно-переправних 
засобів. 
 Громадяни, які здобули ступень вищої освіти не нижче бакалавра та 
пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки, на 
завершальному етапі навчання на кафедрі залучаються до проходження, 
передбаченого програмою військової підготовки, навчального збору у 
військових частинах. Тривалість навчального збору складає 30 діб. 
Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та Військової 

присяги на вірність Українському народові. 
Громадянам України, які здобули ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу, комплексні практичні заняття, заняття з тактичної 
медицини, навчальний збір, склали випускні екзамени та атестовані до 
офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання офіцера запасу. 
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-
обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з 
Переліком, затвердженим Наказом Міністра оборони України від 20 червня 

2012 № 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
16 липня 2012 № 1191/21503. 
 

II. Фінансування підготовки 
 

2.1. Громадяни України можуть проходити військову підготовку за  
рахунок коштів, які надходять від фізичних та юридичних осіб як плата за 
послуги у галузі вищої освіти, пов'язані з військовою підготовкою (за 

контрактом). 
2.2. Між  громадянами,  які  зараховані  до  проходження  підготовки за  

програмою підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять від 
юридичних або фізичних осіб, та ректором Вінницького національного аграрного 
університету укладається контракт про військову підготовку громадянина, 



 

яким визначаються права та обов'язки сторін, порядок розрахунків, строк дії 
контракту та інші умови військової підготовки громадянина. 

2.3. Розмір плати за надання освітньої послуги розраховується щорічно 

відповідно до кошторису та визначається в контракті на проведення військової 
підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу.  

 

III. Порядок проведення конкурсного відбору 
 

3.1. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову 
комісію, склад якої затверджується наказом ректора Вінницького національного 
аграрного університету. 

Проведення конкурсного відбору буде проводитись з 23 серпня по 16 
вересня 2021 року згідно з графіком проведення конкурсного відбору, що 
доводиться до  громадян України, які  виявили  бажання навчатися, під час 
прийому документів. 

Оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на навчання до 
кафедри військової підготовки відбудеться 17 вересня 2021 року. 

3.2. Під час проходження конкурсного відбору громадянин України, який 
виявив бажання навчатися на кафедрі, повинен мати при собі паспорт громадянина 

України. Без наявності зазначеного документа громадянин не допускається до участі 
в конкурсному відборі. 

3.3. Громадяни України, які виявили бажання проходити підготовку за 
програмою підготовки офіцерів запасу, під час конкурсного відбору проходять: 
визначення придатності до військової служби за висновком військово-лікарської комісії; 
оцінку рівня успішності навчання; 
професійно-психологічний відбір; 
перевірку рівня фізичної підготовки; 

перевірку рівня засвоєння програми допризовної підготовки для юнаків або медико-
санітарної підготовки для осіб жіночої статі. 
 

IV. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі 
 
 4.1. Прийом заяв і документів відбірковою комісією проводиться з 
01 березня по 10 вересня 2021 року. 
 4.2. Порядок роботи відбіркової комісії: 
щоденно з 8.30 до 16.30; 

вихідні дні - субота, неділя.  
Адреса відбіркової комісії: 
21008 м. Вінниця,  
вул. Сонячна 3.  

Телефон для довідок: (0432) 57-49-51, моб. (097) 753-79-62. 
Документи дозволяється надавати власноручно, передавати нарочним або 

пересилати поштою. 
 4.3. Громадянин України, який виявив бажання проходити військову 

підготовку   за   програмою   підготовки   офіцерів   запасу,   крім   обов'язків, 
передбачених Законом України «Про вищу освіту», зобов'язаний ознайомитися з 
обов'язками, зазначеними у наказі Міністерства освіти і науки України та 
Міністерства оборони України від 15 серпня 2018 № 910/412 «Про затвердження 
Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти» (додаток 1) і   



 

подати заяву (додаток 2) декану факультету закладу вищої освіти та після дозволу 
декана факультету про допуск до конкурсного відбору для навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки подати заяву 

(додаток 3) до відбіркової комісії на завідувача кафедри військової підготовки. 
Крім заяв про допуск до конкурсного відбору, громадянин зобов'язаний надати до 
відбіркової комісії наступні документи: 
- копію 1, 2 і 11 сторінок паспорта громадянина України; 
- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці для юнаків  
(копію військового квитка); 
- копію картки фізичної особи - платника податків; 
- список студентів-кандидатів, рекомендованих до вступу на кафедру 

військової підготовки Вінницького національного аграрного університету на 
навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, підписаний деканом 
факультету та затверджений ректором закладу вищої освіти (додаток 4). 
Документи вкладаються в окремий файл у зазначеному порядку.  
 4.4. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче 
бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають до 
відбіркової комісії: 
- заяву на ім'я завідувача кафедри військової підготовки (додаток 3); 

- копію 1, 2 і 11 сторінок паспорта громадянина України; 
- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці для юнаків 

(копію військового квитка); 
- копію картки фізичної особи - платника податків; 
- завірену копію документа про вищу освіту та додатка до нього. 

Відбіркова комісія згідно із заявами формує списки громадян, які виявили 
бажання пройти військову підготовку. 
На підставі списків-кандидатів до вступу керівники закладів вищої освіти 

затверджують узагальнені відомості про підсумки складання здобувачем вищої 
освіти екзаменів за попередні курси навчання. Рівень успішності навчання 
оцінюється в балах як середнє арифметичне значення всіх отриманих оцінок, 
переведених у 100-бальну шкалу. 
Узагальнені відомості направляються на розгляд до відбіркової комісії кафедри 
військової підготовки Вінницького національного аграрного університету (в 
друкованому вигляді та на електронних носіях). 
 4.5. Громадяни,  які  вступили  до  вищих навчальних закладів після 
проходження навчання у закладах І-ІІ рівня акредитації, подають документи 

згідно з вимогами пункту 4.3 розділу IV цих Правил та додатково вкладають 
копію диплома молодшого спеціаліста з додатком до нього.  
 4.6. Придатність громадянина до військової служби за станом здоров'я 
визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії. Медичний огляд   
військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів 
громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку 
(реєстрації). 

Направлення для проходження медичного огляду видається відбірковою 

комісією кафедри військової підготовки Вінницького національного аграрного 
університету після отримання документів зазначених пунктом 4.3 (4.4) розділу IV 
цих Правил. 

Кандидати для проходження підготовки за програмою підготовки 
офіцерів запасу жіночої статі проходять медичний огляд на придатність до 



 

військової служби у військових комісаріатах за місцем постійної реєстрації (згідно 
паспорту Громадянина України). 

Після проходження медичного огляду військово-лікарською комісією 

громадянин повинен отримати довідку (додаток 4 до Положення про військово-
лікарську експертизу в Збройних Силах України наказ Міністра оборони 
України від 14.08.2008 р. № 402) (додаток 5) та додати її ксерокопію до переліку 
документів зазначених пунктом 4.3 (4.4 чи 4.5) розділу IV цих Правил. 

Якщо в довідці військово-лікарської комісії військового комісаріату 
зроблено висновок про непридатність громадянина України до військової 
служби, то заява від нього не приймається. 
 

V. Проведення вступних випробувань 
 

5.1. Професійно-психологічний відбір. 
5.1.1. Професійно-психологічний відбір громадян для проходження 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до 
вимог наказу Міністра оборони України від 05 червня 2014 № 360 «Про 
затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної 
орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти»; Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних 
якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та 
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, а також громадян 
вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів 
запасу, затверджених наказом Міністра оборони України від 22 березня 2010 № 
152; Інструкції з організації та проведення професійного психологічного 
відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та 

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженої наказом 
Міністра оборони України від 09 липня 2009 № 355. 

5.1.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей громадян закладів 
вищої освіти для проходження підготовки за програмою підготовки офіцерів 
запасу включає: 

- визначення оцінки військової направленості; 
- визначення оцінки рівня нервово-психічної стійкості; 
- оцінка спроможності до навчання. 
5.1.3. Оцінка військової направленості визначається на підставі даних 

соціально-психологічної анкети «Картка вивчення громадянина для навчання за 
програмою підготовки офіцерів запасу». 

Оцінка військової направленості на результати конкурсного відбору не 
впливає, але є вагомою інформацією під час прийняття рішення на засіданні 
відбіркової комісії. 

Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості використовуються 
методики: «Характерологічні акцентуації особистості нервово-психічна 
нестабільність» (ХАО - НІШ) та «Психодіагностичний тест» (ПДТ). 

Під час виявлення особистісних розладів виноситься рішення про 
придатність або непридатність конкретного кандидата до проходження 
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.  

Для оцінки спроможності громадян до навчання та виведення рейтингу-бала 
(за 70-бальною шкалою) базовою основою є показники тесту «Прогресивні 



 

матриці Равена». 
5.1.4. Індивідуальні психологічні якості громадянина оцінюються як 

«Пройшов професійний психологічний відбір» або «Не пройшов професійний 

психологічний відбір». 
5.1.5. Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних 

якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, хто набрав менше 35 
балів (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 
балів) за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не 
пройшли професійний психологічний відбір та із числа кандидатів для вступу на 
кафедру військової підготовки відраховуються. 

5.2. Перевірка рівня фізичної підготовленості. 

5.2.1. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для 
проходження військової підготовки проводиться після медичного огляду.  

Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами 
практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Наказу «Про 
затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах 
України» від 11 лютого 2014 року. 

Кандидати з числа громадян для проходження підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу перевіряються за трьома вправами: 

- на швидкість – біг 100 м; 
- на силу - підтягування на перекладині; 
- на витривалість – біг 1000 м. 
Оцінка рівня фізичної підготовки для осіб жіночої статі визначається за 

трьома видами вправ: 
- на швидкість – біг 100 м; 
- на  силу – комплексно-силова  вправа  (згинання  тулуба  з положення  

лежачи, згинання  та  розгинання  рук  з упору лежачи - на кількість разів за 

2 хв.); 
- на витривалість – біг 1000 м. 
5.2.2. Зміст та умови виконання фізичних вправ: 
Біг на 100 м: виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному 

майданчику з будь-яким покриттям. 
Підтягування на перекладині: вихідне положення (далі - ВП): вис хватом 

зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). 
Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до положення «підборіддя вище 
перекладини». Повністю розгинаючи руки, опуститися у ВП, не розхитуючись. 

Забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові рухи 
тулубом і ногами, згинати ноги у колінах. 

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед і тіла від 
нерухомого положення. 
Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання 
вправи. 

Біг на 1000 м: проводиться на будь-якій місцевості із загального чи 
роздільного старту. Для виконання фізичних вправ надається одна спроба. В 

окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може 
дозволити виконати вправу повторно. У разі її повторного виконання оцінка 
знижується на один бал. Виконання вправ з метою покращення отриманої 
оцінки не дозволяється. 

Комплексна силова вправа: вправа складається з двох частин: перша - 



 

згинання та розгинання тулуба, друга - згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж 2 хв. без 
перерви. 

Перша частина: лежачи на спині, долоні рук прижаті до вух, ноги 
довільно, п'ятки притиснуті до поверхні. Підняти тулуб, дістати ліктями рук 
колін ніг, опуститися до торкання лопатками поверхні. Під час торкання 
ліктями колін п'ятки ніг притиснуті до поверхні. 
Забороняється: робити зупинку у будь-якому положенні, закріпляти ноги, 
відривати п'ятки ніг від поверхні та долоні від вух, виконувати першу частину 
вправи більше 1 хв. 

Дозволяється: згинати та розводити ноги, розпочинати другу частину 

вправи після мінімум 5 зарахованих повторень для жінок. Така ж кількість 
зарахованих повторень є обов'язковою та для другої частини вправи 
відповідно. 

Рахунок оголошується після торкання ліктями колін та є дозволом на 
продовження виконання вправи. 

Друга частина: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме, 
ноги разом. Згинаючи руки, опустити пряме тіло (до торкання підлоги тільки 
грудьми). Для жінок після моменту проходження прямого кута між плечима та 

передпліччями, розгинаючи руки, утримуючи пряме тіло, вийти у вихідне 
положення. 

Забороняється: згинати тіло та прогинатись, торкатися підлоги ще будь-
якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги. При одночасному торканні 
підлоги грудьми, животом, ногами у другій частині вправа припиняється.  

Дозволяється: робити зупинку в упорі, виконувати вправу на кулаках. 
Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом на 

продовження виконання вправи. 

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умов виконання 
мінімуму у кожній частині. 

5.2.3. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на 
кафедру військової підготовки складається з суми балів, отриманих 
громадянином за виконання всіх призначених для перевірки вправ і 
визначається згідно з Таблицею нарахування балів за виконання фізичних 
вправ. 

Для отримання оцінки «залік» кандидату необхідно набрати суму від 35 до 
70 балів за Таблицею нарахування балів. 

Кандидат оцінюється як «незалік», якщо: 
- за виконання трьох фізичних вправ набрано суму менше 35 балів; 
- не виконувалась вправа на силу чи витривалість із будь-якого приводу; 
- не виконаний мінімальний рівень у вправах на силу або витривалість, а саме: 
- вправа на силу «Підтягування на перекладині» для осіб чоловічої статі, яка 
виконана менше 5 разів (повторень), що становить менше 12 балів; 
- вправа на витривалість «Біг на 1000 м» для осіб чоловічої статі, яка 
виконана з часом більше 4 хв. 30 с, що становить менше 15 балів; 

- вправа на силу «Комплексна силова вправа» для осіб жіночої статі, яка 
виконується 2 хв. і складається з двох частин по  1 хв. Протягом першої 
хвилини вправи (частини) виконано менше 15 разів (повторень) згинань і 
розгинань тулуба та протягом другої хвилини вправи (частини) виконано 
менше 5 разів (повторень) згинань і розгинань рук в упорі лежачи та в сумі  



 

складає 20 разів (повторень), що становить менше 4 балів; 
- вправа на витривалість «Біг на 1000 м» для осіб жіночої статі, яка виконана 
з часом більше 5 хв. 15 с, що становить менше 15 балів. 

За умов отримання оцінки «незалік» громадянин із числа кандидатів для 
проходження військової підготовки відраховується. 
5.3. Перевірка рівня знань із допризовної підготовки для юнаків або медико-
санітарної підготовки для осіб жіночої статі. 
5.3.1. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова 
комісія проводить тестування громадян, яке складається із 5 завдань у письмовій 
формі та 5 завдань із практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість 
балів за кожне завдання (тестування) складає 10 балів, максимальна кількість 

балів - 100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50% (менше 50 
балів) максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на 
зарахування для проходження військової підготовки. 
5.3.2. Перед  початком оцінювання   кандидатів   для   проходження військової 
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу перевіряється зовнішній 
вигляд, форма одягу. 

Якщо кандидат для проходження військової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки має неохайний 

зовнішній вигляд (не голений, не підстрижений), загальна оцінка знижується на 
10 (десять) балів, має непрасований та брудний одяг (спортивна форма одягу) - 
загальна оцінка знижується ще на 10 (десять) балів. 

Усі питання не виходять за рамки підручника для 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни» (додаток 6). 
Теоретична частина включає наступні розділи: 

- правові та політичні основи захисту Вітчизни (знання законів України, які 
регламентують питання служби в Збройних Силах України); 

- загальновійськова підготовка (знання статутів Збройних Сил у межах 
програми допризовної підготовки); 

- вогнева підготовка (теоретичні знання стрілецької зброї); 
- тактична підготовка (розділи основних видів бою); 
- основи військової топографії (вміння орієнтуватись на місцевості за 

допомогою карти, компаса та місцевих предметів); 
- основи цивільного захисту (знання порядку дій при використанні  
сильнодіючих отруйних речовин); 
- основи медико-санітарної підготовки (для осіб жіночої статі – порядок 

надання першої медичної допомоги). 
5.3.3. Критерії оцінювання відповідей вступників на письмові завдання та 

практичне виконання нормативів (прийомів): 
- 10 балів – кандидат демонструє повні та глибокі знання навчального 
матеріалу при письмовій відповіді на питання, необхідний рівень умінь і  
навичок, правильно, чітко та вчасно виконує практичні завдання, нормативи 
(прийоми); 
- 8  балів – кандидат допускає несуттєві неточності при письмовій 

відповіді на питання та під час практичного виконання завдань, нормативів  
(прийомів); 
- 6 балів – кандидат допускає окремі помилки при письмовій відповіді на 
питання;   практичні   завдання,   нормативи   (прийоми)   виконує   нечітко,   з 
помилками; 



 

- 3 бали – кандидат слабо орієнтується у відповідях на письмове 
завдання, не здатен до кінця виконати практичне завдання, норматив (прийом); 
- 0 балів – відсутня відповідь на письмове завдання, кандидат не здатний 

застосувати знання на практиці при виконанні нормативів (прийомів). 

 

VI. Порядок подання апеляції 
 
 6.1. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору 
розглядає апеляційна комісія Вінницького національного аграрного університету. 
Для розгляду апеляції щодо кількості балів, отриманих під час конкурсного 
відбору, та вирішення спірних питань громадянину необхідно подати особисто 

заповнену заяву до відбіркової комісії. 
У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові, навчальний заклад, номер 
білета та назва випробування, з якого проводитиметься апеляція, і суть спірного 
питання. 

Апеляція громадянина повинна подаватись у день проведення усного 
випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня, 
після оголошення оцінки за випробування. 
Додаткові опитування громадян під час розгляду апеляції не допускаються. 

 6.2. Заяви вступників обробляються відповідно до вимог Закону 
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-УІ. 

Подання громадянином недостовірних персональних даних, відомостей про 
навчання є підставою для відрахування його з числа кандидатів для проходження 
підготовки. 
 

VII. Зарахування поза конкурсом 
 

7.1. Громадяни, які мають досвід бойових дій у миротворчих операціях та 
операціях об'єднаних сил (антитерористичних операціях) на сході України, що 
підтверджується відповідними документами, зараховуються для 
проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного 
складання вступних випробувань та придатності за станом здоров'я. 

 

VIII. Право на першочергове зарахування 
 
8.1. Для проходження військової підготовки за кошти фізичних та юридичних 

осіб до проекту наказу в першу чергу включаються громадяни, які: 
- рекомендовані відбірковою комісією до зарахування та які відповідно до  
Закону України «Про  статус  ветеранів війни,  гарантії їх  соціального 
захисту» належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі й учасників 
бойових   дій,   які   захищали   незалежність,   суверенітет   та   територіальну 
цілісність   України і брали безпосередню участь в операціях об'єднаних сил 
(антитерористичних  операціях),   забезпеченні  їх  проведення,   перебуваючи 
безпосередньо   в   районах   проведення,   а  також   працівники   підприємств, 

установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в операціях 
об'єднаних сил (антитерористичних операціях) у районах їх проведення у 
порядку, встановленому законодавством України; 

- відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист  
військовослужбовців та членів їх сімей» мають таке право при вступі до 



 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. 

 

IX. Зарахування громадян України для проходження підготовки за 

програмою офіцерів запасу 
 

9.1. Сума балів, отримана вступником за результатами випробувань, з 
урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного 
огляду складає рейтинг громадянина, на підставі якого за кожною військово-
обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список.  

9.2. Зарахування громадян для проходження підготовки за програмою 
підготовки офіцерів   запасу   здійснюється   наказом   ректора   Вінницького 

національного аграрного університету   на   підставі   протоколу конкурсного 
відбору засідання відбіркової комісії. 

9.3. Громадяни України, які рекомендовані на навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу, укладають відповідний Контракт на підготовку у 
визначений термін. 
 

Контактна інформація відбіркової комісії з організації конкурсного відбору 

для проходження підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на 

кафедрі військової підготовки Вінницького національного аграрного 

університету  
 

Поштова адреса: 
 21008 м. Вінниця,  
вул. Сонячна 3.  
Відбіркова комісія: Телефон для довідок: 0432 57-49-51, моб.(097) 753 79 62 
Електронна пошта: vk_vnau@ukr.net 

 
 



 

Додаток 1  

ОБОВ'ЯЗКИ 

громадянина України під час проходження військової підготовки  

за програмою підготовки офіцерів запасу 
(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та  

Міністерства оборони України від 15.08.2018р. № 910/412) 

 

Громадяни України, які навчаються на кафедрі військової підготовки, крім 
обов'язків, передбачених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту», 
зобов'язані: 
- додержуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку кафедри 
військової підготовки; 
- виконувати    вимоги    режиму    секретності    та    не    допускати  
розголошення державної таємниці, що їм буде довірена або стане відомою під 

час навчання. 
 Інші права та обов'язки визначено законами, Статутом Вінницького 
національного аграрного університету та Положенням про кафедру військової 
підготовки Вінницького національного аграрного університету. 
Громадяни України, які проходять військову підготовку за програмою 
підготовки офіцерів запасу, крім прав, передбачених Законом України "Про 
вищу освіту", мають право: 
- брати участь у наукових роботах з військової тематики; 

- проходити з дозволу завідувача кафедри військової підготовки визначені 
ним окремі теми (розділи) програми підготовки офіцерів запасу, за 
індивідуальними планами (для громадян, які пройшли строкову військову 
службу до вступу до закладу вищої освіти). 
Громадяни України, які проходять військову підготовку за програмою 
підготовки офіцерів запасу, крім обов'язків, передбачених Законом України 
«Про вищу освіту», зобов'язані: 

- сумлінно   вивчати   військову   справу,   наполегливо   оволодівати 
командирськими, методичними та практичними навичками за 

встановленою військово-обліковою спеціальністю; 
- відвідувати всі заняття, у встановлені терміни складати заліки та 

екзамени, передбачені програмою підготовки, брати участь у заходах, 
що проводяться на кафедрі військової підготовки; 

- дотримуватись на заняттях вимог статутів Збройних Сил України і 
розпорядку дня кафедри військової підготовки; 

- прибувати на заняття охайно одягненими (одягненими у форму, 
визначену  начальником  кафедри   військової  підготовки),   мати   

акуратну зачіску; 
- зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне 

обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі 
зброєю та на військовій техніці; 

- виконувати    вимоги    режиму    таємності    та    не    допускати 
розголошення державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під 
час навчання. 

 

 

 



 

Додаток 2 
Декану ___________________________________________________________  

(назва факультету за місцем навчання) 

_______________________________  
(назва навчального закладу)  

_______________________________ 
(прізвище та ініціали декана) 

студента (ки) _________________________________ курсу, групи __________  
______________________________ 

(прізвище ім'я, по батькові студента(ки)) 

 

З А Я В А  
Прошу допустити мене до конкурсного відбору для навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Вінницького 
національного аграрного університету на контрактній основі для здобуття 
додаткових знань. 
Про себе повідомляю: 

Дата народження ___________________________________________________  
(число, місяць, рік цифрами) 

Місце народження  
________________________________________________________________ 
Місце проживання 
________________________________________________________________ 
Ідентифікаційний код 
  
Телефон: ___________  
(мобільний, домашній) 

Військовий комісаріат за місцем приписки 

Строкову військову службу ___________________________________________  
(не проходив або проходив у_______________________________ р.) 
За станом здоров'я придатний (придатна) до військової служби. 
З обов'язками громадянина України під час проходження військової підготовки за 
програмою підготовки офіцерів запасу ознайомлений (ознайомлена) і зобов'язуюсь 
їх виконувати. 
Даю згоду на використання моїх персональних даних у базі даних Вінницького 
національного аграрного університету та Міністерства оборони України. Зі своїми 

правами, що визначені у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», 
ознайомлений. 
 
 
« ___ » ___________ 20 __ р. 
                                                               (власний підпис) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Додаток 3 
Завідувачу кафедри військової підготовки Вінницького національного аграрного 
університету 

полковнику _____________________________ 
                                    (прізвище та ініціали) 

громадянина(нки) України ____________________ 
____________________________________________ 
                   (прізвище ім'я, по батькові ) 

 
               (домашня адреса, місце роботи, який вищий  
 ________________________________________ 
                    навчальний заклад закінчив (ла), спеціальність,  

_________________________________________   
серія і номер диплому) 

 
З А Я В А  

Прошу допустити мене до конкурсного відбору для навчання за програмою 
підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Вінницького 

національного аграрного університету на контрактній основі, для здобуття додаткових 
знань. 
Про себе повідомляю: 
Дата народження ___________________________________________________  
(число, місяць, рік цифрами) 
Місце народження Місце проживання 
Ідентифікаційний код _______________________________________________  
Телефон: __________________________________________________________  
(мобільний, домашній) 

Військовий комісаріат за місцем приписки 
Строкову військову службу ___________________________________________  
(не проходив або проходив у_______________________________ р.) 
За станом здоров'я придатний (придатна) до військової служби. 
З обов'язками громадянина України під час проходження військової підготовки за 
програмою підготовки офіцерів запасу ознайомлений (ознайомлена) і зобов'язуюсь 
їх виконувати. 
Даю згоду на використання моїх персональних даних у базі даних Вінницького 

національного аграрного університету та Міністерства оборони України. Зі своїми 
правами, що визначені у ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», 
ознайомлений (ознайомлена). 
 
 
« ___ » ___________ 20___р. 
                                                               (власний підпис) 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Додаток 4 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор Вінницького національного  

аграрного університету 
_____________________  
 
«__»________ 20___ р. 
 

 
СПИСОК 

здобувачів вищої освіти _________________________ факультету, 
                             (назва факультету) 

   які зараховані кандидатами до вступу на навчання за програмою 
                                   підготовки офіцерів запасу 
 

№ 

з/ч 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Курс навчання, 

група 

Середня оцінка 

успішності 
Примітка 

…     

 
 

 
Декан _________________________ факультету 
                                 (назва факультету) 

 

 
                  (підпис, прізвище та ініціали) 
 
« ___ » ___________ 20____ р.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Додаток 5 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

теоретичної та практичної частини вступних випробування  

з допризовної підготовки 
 

ПИСЬМОВІ ПИТАННЯ: 
Збройні Сили України - основа військової організації держави (військово-
історичні, правові та політичні основи «захисту Вітчизни») 

1. Структура воєнної організації держави й її керівництво. 
2. Воєнна доктрина України. 
3. Законодавство України про порядок проходження військової служби.  

4. Види військової служби. 
5. Права й обов'язки призовників. 
6. Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її 

значення та порядок прийняття. 
7. Бойовий прапор військової частини — символ честі, доблесті та слави. 

 
Військові Статути Збройних Сил України (Загальновійськова підготовка) 

1. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права й обов'язки. 

2. Порядок звернення до начальників, віддання та виконання наказів. 
3. Військова дисципліна, її суть і значення.  
4. Обов'язки військовослужбовців із дотримання військової дисципліни. 
5. Заохочення   та  стягнення,   що   накладають   на   солдат   (матросів), 

сержантів (старшин). 
6. Розподіл часу та повсякденний порядок. 
7. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів 

повсякденної   діяльності,   навчання   та   побут   особового   складу підрозділів. 

8. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. 
9. Обов'язки днювального роти та його підлеглість. 
10. Обладнання й оснащення місця, де черговий і днювальний виконують 

свої обов'язки. 
11. Призначення та завдання вартової служби. 
12. Визначення варти, чатового. 
13. Пост, його обладнання й оснащення. 
14. Обов'язки чатового. 
15. Строї та їх елементи. 

16. Обов'язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю.  
 

Вогнева підготовка 
1. Призначення та загальна будова автомата АКМ. 
2. Призначення та будова основних частин і механізмів автомата АКМ. 
3. Можливі затримки та несправності під час стрільби з АКМ і способи 

їх усунення. 
4. Малокаліберна гвинтівка  ТОЗ-12,  загальна  будова та порядок її 

зарядження. 
5. Заходи безпеки під час поводження з малокаліберною гвинтівкою 

ТОЗ-12 і патронами. 
6. Можливі  затримки  під  час  стрільби  з  малокаліберної  гвинтівки  

ТОЗ-12, порядок їх усунення. 



 

7. Загальна будова пневматичної гвинтівки ІЖ-38 та її характеристика. 
8. Постріл і його періоди. 
9. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. 

10. Відбій зброї та кут вильоту. 
11. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражуваний і 

мертвий простір та їх практичне значення. 
12. Способи визначення відстаней до цілі. 
13. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів 

зброї. 
14. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання. 
15. Призначення, бойові властивості, загальна будова та принцип дії 

ручних гранат Ф-1; РГ-42; РГД-5. 
16. Порядок огляду та підготовки гранат до метання. 
17. Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами. 

 

Тактична підготовка 
1. Характеристика загальновійськового бою. 
2. Обов'язки солдата в бою. 
3. Особиста зброя та екіпіровка солдата.  

4. Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння 
та бойові можливості. 

5. Дії солдата в бою. 
6. Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку.  
7. Вимоги до вибору місця для ведення вогню та спостереження. 
8. Прийоми та правила обладнання і маскування окопу для стрільби 

лежачи. 
9. Спостерігач і його обов'язки. 

10. Способи боротьби з танками за допомогою ручних протитанкових 
гранат. 
Продовження додатку 10 

11. Способи боротьби з повітряними цілями, що низько летять. 
12. Основні види інженерних загороджень. 
13. Способи встановлення мінно-вибухових загороджень та порядок їх 

подолання, демаскуючі ознаки мінно-вибухових загороджень. 
14. Магнітний азимут і його визначення. 
15. Визначення   азимута   на   місцевий   предмет   і   напрямку  руху  по 

магнітному азимуту. 
16. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення. 
17. Дії солдата у наступі та в обороні. 
18. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.  
19. Ведення спостереження. 
20. Дії солдата під час застосування зброї масового ураження. 
21. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення. 
22. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням. 

 

  



 

Цивільна оборона (Основи цивільного захисту) 
1. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного 

та воєнного часу. 

2. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля та безпеку 
життєдіяльності людини. 

3. Уражаючі фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об'єкти  
економіки та довкілля. 

4. Характеристика осередку ядерного ураження. 
5. Хімічна зброя та засоби її застосування.  
6. Бойові токсичні хімічні речовини, їх характеристика та вплив на 

організм людини. 

7. Характеристика осередку хімічного ураження. 
8. Біологічна зброя, засоби її використання. 
9. Характеристика осередку біологічного ураження. 
10. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. 
11. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту  

людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання. 
12. Особливості    використання    додаткових    патронів    до    цивільних 

протигазів.   Порядок   виготовлення  найпростіших  засобів   захисту органів 

дихання та порядок їх використання. 
13. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон 

і    костюм,    загальновійськовий    захисний    комплект    (ЗЗК),    їх призначення, 
склад, правила користування та режим роботи в них. 

14. Засоби захисту шкіри, комплект захисного одягу, їх призначення, 
склад, порядок користування. 

15. Підвищення захисних властивостей звичайного одягу. 
16. Медичні засоби індивідуального захисту.  

17. Аптечка індивідуальна, її склад і порядок використання. 
18. Індивідуальний протихімічний пакет і його склад. 
19. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. 
20. Пакет для перев'язки індивідуальний і порядок його використання. 

 
ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1. Основні правила та порядок проведення «штучного дихання» та  
непрямого масажу серця. 

2. Поняття про рану, класифікація ран. 

3. Перша медична допомога при пораненні. 
4. Види кровотеч. 
5. Перша медична допомога при кровотечах. 
6. Види переломів кісток, їх ознаки. 
7. Перша медична допомога при переломах. 
8. Табельні та підручні засоби іммобілізації.  
9. Опіки, їх класифікація. 
10. Перша медична допомога при опіках. 

11. Перша медична допомога при тепловому та сонячному ударах. 
12. Перша медична допомога  при  переохолодженні та  відмороженні  

організму. 
13. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. 
14. Перша медична допомога при утопленні. 



 

15. Перша медична допомога при отруєнні чадним газом. 
16. Перша   медична   допомога   при   отруєнні   бензином,   антифризом, 

метиловим спиртом. 

17. Перша медична допомога при укусах змій, комах і павуків. 
18. Загальні правила особистої гігієни. 
19. Заходи запобігання інфекційних захворювань. 
20. Загальні поняття про смерть, вірогідні та явні ознаки смерті.  

 
ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ: 

Військові Статути Збройних Сил України: (питання відпрацьовуються 
практичним виконанням команд) 

1. Дії чатового при виникненні пожежі на посту або при виявленні  
порушення порядку поблизу свого поста чи на сусідньому посту. 

2. Дії чатового при нападі на пост. 
3. Порядок застосування зброї. 
4. Рух стройовим і похідним кроком. 
5. Повороти під час руху. 
6. Військове вітання на місці та під час руху. 
7. Вихід зі строю. 

8. Підхід до начальника. 
9. Повернення до строю. 

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА 
1. Неповне розбирання та складання автомата АКМ. 
2. Спорядження магазину патронами та порядок заряджання автомата АКМ. 
3. Приготування до стрільби лежачи з упору. 

 

Тактична підготовка 

1. Способи вивчення місцевості,  виявлення цілей і доповідь про їх 
знаходження. 

2. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником і сонцем, 
місцевими предметами. 

3. Визначення   азимута   на   місцевий   предмет   і   напрямку  руху  по 
магнітному азимуту. 

Цивільна оборона 
1. Надягання загальновійськового захисного комплекту ЗЗК. 
2. Надягання протигазу. 

3. Пакет для перев'язки індивідуальний і порядок його використання. 

Військово-медична підготовка 
1. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення 

штучної вентиляції легенів. 
2. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцево-

судинної системи, методика його виконання. 
3. Техніка накладання пов'язок на голову. 
4. Техніка накладання пов'язок на передпліччя. 

5. Техніка накладання пов'язок на ліктьовий і плечовий суглоби. 
6. Техніка накладання пов'язок на колінний і гомілковостопний суглоби. 
7. Техніка накладання кровоспинного джгуту та закрутки на стегно і плече. 

8.   Накладання  шин  із   підручного   матеріалу  при  переломах  плеча, передпліччя, 
стегна, гомілки. 



 

 
Приклад білета:                                              БІЛЕТ № *  
 

Письмові питання: 
1. Структура воєнної організації держави та її керівництво. 
2. Призначення та загальна будова автомата АКМ. 
3. Характеристика загальновійськового бою. 
4. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного та 

воєнного часу. 
5. Основні   правила  та  порядок  проведення   «штучного  дихання»   і 

непрямого масажу серця. 

Практичні питання (практичне виконання команд і дій): 
1. Дії чатового при виникненні пожежі на посту або при порушенні 

порядку поблизу свого поста чи на сусідньому посту. 
2. Неповне розбирання та складання автомата АКМ. 
3. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх 

знаходження. 
4. Надягання загальновійськового захисного комплекту ЗЗК. 
5. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення 

штучної вентиляції легенів. 
 
 


