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Провадження освітньої діяльності у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України (далі – НУБіП України) здійснюється відповідно до
ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636425 від 20 травня 2015
року. Постановами Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2008 р. № 945 та від 3 лютого
2010 р. № 76 НУБіП України надано статус самоврядного (автономного)
дослідницького національного університету.
Правила прийому розроблені приймальною комісією НУБіП України (далі –
приймальна комісія) і кафедрою військової підготовки відповідно до Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 р. № 1085 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 р. за № 1351/27796,
Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та
прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони
України від 5 червня 2014 р. № 360, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
від 26 червня 2014 р. за № 704/25481, та Правил прийому до НУБіП України у
2016 р., затверджених 25 листопада 2015 року.
І. Загальні положення
1.1. Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і
природокористування України (далі – кафедра військової підготовки) є військовим
навчальним
підрозділом
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України, з питань організації повсякденної діяльності військ
підпорядковується Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України.
1.2. Приймальна комісія приймає на навчання осіб на перший курс за
окремим конкурсом з метою підготовки осіб для проходження військової служби за
контрактом на посадах осіб офіцерського складу для Збройних Сил України, а також
(за наявністю замовлення) для інших військових формувань, за освітнім ступенем
«Бакалавр» та спеціальністю, за якою оголошується прийом на навчання до НУБіП
України (таблиця 1.1).
Таблиця 1.1.
Галузь знань
Код

Назва

21

Ветеринарна
медицина

Вартість
одного року
Спеціальність
навчання,
Спеціалізація
грн.
(освітня програма)
Денна форма Денна форма
Код
Назва
навчання
навчання
Ветеринарна
за державним
211
Ветеринарна медицина
4 роки
медицина
замовленням
Нормативні
терміни
навчання

1.3. Підготовка військових фахівців служби ветеринарної медицини
проводиться за схемою «на молодших курсах як студент, на випускному курсі як
курсант».
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ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. Для здобуття освітнього ступеню магістра за схемою навчання
«студент+курсант» на кафедру військової підготовки приймаються громадяни
України, які виявили бажання проходити службу у Збройних Силах України, інших
утворених відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають
установленим вимогам проходження військової служби (особи із числа цивільної
молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років
виповнюється в рік зарахування на навчання).
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців на кафедрі військової підготовки
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням
при підготовці на посади осіб офіцерського складу (схема навчання
«студент+курсант»);
3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на
кафедрі військової підготовки на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої
освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за
державним замовленням.
IV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи приймальної комісії НУБіП України (дні тижня та
години): понеділок–п’ятниця – з 9.00 до 18.00; субота та неділя – вихідний (окрім
періоду з 5 липня до 28 серпня – графік роботи з 9.00 до 14.00). Обідня перерва – з
13.00 до 14.00.
4.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання
вступників на кафедру військової підготовки НУБіП України проводяться у строки,
наведені у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення військово-лікарської комісії,
професійно-психологічного відбору, перевірка рівня
фізичної підготовки
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Термін зарахування вступників

Денна форма навчання
вступники на основі
повної загальної середньої освіти
11 липня 2016 року
о 18.00 годині 20 липня 2016 року
21–27 липня 2016 року
не пізніше 12:00 години
01 серпня 2016 року
не пізніше 12:00 години
06 серпня 2016 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
5.1. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа цивільної
молоді та ліцеїстів.
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5.1.1. Попередня професійна діагностика і відбір вступників з числа
цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у територіальних центрах комплектування
військовослужбовцями за контрактом, оформлення документів здійснюється у
військових комісаріатах до 10 червня року вступу.
5.1.2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто
подають заяву у паперовому вигляді до районного (міського) військового
комісаріату за місцем проживання у терміни, вказані у пункті 4.2 цих Правил.
У заяві зазначається:
а) прізвище, ім’я, по батькові;
б) рік, місяць і день народження;
в) поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;
г) обрана спеціальність;
д) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
е) відомство, в інтересах якого бажає навчатися вступник.
До заяви додається:
1) автобіографія;
2) копія документа державного зразка про раніше здобутий ступень
(освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього (випускники навчальних
закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);
3) копія свідоцтва про народження;
4) копія паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
5) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
6) копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
7) копії документів, які встановлюють право на зарахування за співбесідою,
квотами або право на першочергове зарахування, відповідно до чинного
законодавства України;
8) шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3х4см);
9) два чистих поштових конверти з марками;
10) карта професійного відбору Ф-5 (Наказ Міністерства оборони України
№ 360);
11) медичні документи, оформлені у військових комісаріатах, в окремій папці
(Наказ Міністерства оборони України № 402).
12) довідка про проведення спеціальної перевірки (у військових
комісаріатах);
13) сертифікат психологічного обстеження (додатково).
5.1.3. Перед направленням до кафедри військової підготовки всі кандидати з
осіб цивільної молоді проходять первинний медичний огляд у районному (міському)
військовому комісаріаті чи територіальному центрі комплектування, а повторний – в
обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих,
хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони
України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу
України (додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу у
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Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від
14 серпня 2008 р. № 402).
На кандидатів до вступу на кафедру військової підготовки оформляються
медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної
діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді),
які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.
5.1.4. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові
комісаріати подають до обласних військкоматів, а останні через зацікавлені
управління центрального апарату Міністерства оборони України (за їх запитами) –
на кафедру військової підготовки до 20 червня року вступу.
5.1.5. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка на кафедру військової
підготовки відсутня або вона вже виконана, кандидат може подати заяву
безпосередньо завідувачу кафедри до 1 червня року вступу, в якій додатково вказує
поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він
перебуває на обліку.
5.1.6. Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання
вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами.
5.2. Вступник подає заяву особисто, тільки у паперовому вигляді. Заяви,
подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними
формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. Факт кожної подачі
заяви у паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів
додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії
безпосередньо під час прийняття заяви.
5.3. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих
вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі
з питань освіти.
5.4. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає
рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання на
кафедру військової підготовки.
5.5. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також
надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного
оцінювання (вступних іспитів) та наявності підстав для вступу за співбесідою,
квотами або першочергового зарахування фіксуються у заяві вступника і
підтверджуються його особистим підписом.
5.6. При прийнятті на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном освітній ступень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про
здобутий освітнього ступеня, що здійснюється Міністерством освіти і науки
України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється
протягом першого семестру навчання.
5.7. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:
1) паспорт громадянина України (свідоцтво про народження – для осіб, які за
віком не мають паспорта, інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
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2) військовий квиток або посвідчення про приписку;
3) документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
4) сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
5) документи, які встановлюють право вступника на участь у конкурсі за
співбесідою, квотами або першочергове зарахування, відповідно до чинного
законодавства України.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу
на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) за 2016 рік з
відповідних конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) у
Правилах прийому до НУБіП України у 2016 році.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат з
конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про
повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи та/або за успішне
закінчення підготовчих курсів НУБіП України, помножених на вагові коефіцієнти
(таблиця 6.1). Сума коефіцієнтів дорівнює одиниці. Середній бал документа про
повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням
до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну
середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:
«3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної
бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну
шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну
середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної
шкали, наведеної у додатку 4 до цих Умов. У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 200бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 100.
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Ветеринарна
211
медицина

1. Українська мова
0,25
та література
2. Біологія
0,4
3. Географія/Хімія/
Історія України/
0,20
Іноземна мова/
Математика

Вага атестату про
повну загальну освіту

Назва

Перелік конкурсних
предметів
(вступних іспитів)

Вага предметів
сертифікату ЗНО

Код

Ветеринарна
медицина

Спеціальності ОС
бакалавра

Спеціалізація

Таблиця 6.1.
Мінімальна
кількість
балів для
допуску до
Вага бала за особливі успіхи
участі в
або успішне закінчення
конкурсі або
підготовчих курсів
зарахування
на навчання
поза
конкурсом

100
100
0,01

0,05
100

6.4. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі
повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з
урахуванням вагових коефіцієнтів.
6.5. У конкурсному балі вступника не враховуються суми балів з оцінки
індивідуальних психологічних якостей та оцінки рівня фізичної підготовленості.
6.6. Психологічне обстеження
6.6.1. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення
відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик
вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної
військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного
навчання на кафедрі військової підготовки, а у подальшому до проходження
військової служби у військах.
6.6.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку
військово-мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної
стійкості та оцінку професійної придатності до успішного навчання на кафедрі
військової підготовки й оволодіння відповідною військовою спеціальністю.
6.6.3. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється
відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного
відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої
наказом Міністерства оборони України від 9 липня 2009 р. № 355, зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 р. за № 893/16909, Інструкції про
організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 5
червня 2014 р. № 360, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 26 червня
2014 р. за № 704/25481.
6.6.4. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як «пройшов
професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний
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відбір». Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70
балів. Кандидати, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей
виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % (менше
35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не
пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу
відраховуються. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформляється
окремим протоколом. Кандидатам, не зарахованим за результатами оцінки
індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи
надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується формулювання
відмови в зарахуванні: «Не пройшов вступного випробування».
6.7. Оцінка рівня фізичної підготовленості
6.7.1. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом
одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкісну витривалість, потім
на силову витривалість, вкінці – вправи на загальну витривалість. Перед початком
кожної вправи вступнику надається час не менше 10 хвилин для проведення
розминки. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час
зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно.
Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.
Вправи оцінюються за Нормативами для визначення фізичної підготовленості
військовослужбовців Збройних Сил України.
6.7.2. Програма перевірки з фізичної підготовки включає: для громадян
України (чоловіків):
швидкісна витривалість – вправа № 23 «Біг на 100 м» (по 2–3 особи);
силова витривалість – вправа № 1 «Підтягування на перекладині» (по 2–3
особи);
загальна витривалість – вправа № 28 «Біг на 3 км» (по 10–15 осіб);
для громадянок України
швидкісна витривалість – вправа № 23 «Біг на 100 м» (по 2–3 особи);
силова витривалість – вправа № 5 «Комплексна силова вправа» (вправа
складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання
та розгинання рук в упорі лежачи. За 30 с – піднімання тулуба з торканням ліктями
колін з вихідного положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у
колінних суглобах (максимальна кількість раз), потім без перерви за наступні 30 с
максимальну кількість раз – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Сумарна
кількість згинань – розгинань тулуба та згинання та розгинання рук в упорі лежачи
за 1 хв. відповідає визначеному у таблиці балу). Вправа зараховується коли
обов’язково виконано мінімум 5 зарахованих повторень першої або другої частини
вправи (по 1–2 особи);
загальна витривалість – вправа № 26 «Біг на 1 км» (по 10–15 осіб).
6.7.3. Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться у бали
відповідно до таблиці 6.2. для різних категорій вступників. За результатами оцінки
рівня фізичної підготовленості виставляється «залік» або «незалік».
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Нижче за 5 хв. 15 с. – результат
«незалік»

Нижче за 13 хв. 40 с. – результат
«незалік»

Нижче за 7 разів – результат
«незалік»

Таблиця 6.2.
Нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання
Бали
Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ
Із числа цивільної молоді (юнаки)
Особи жіночої статі
№14
№3
№8
№14
№7
№10
1
2
3
4
5
6
7
30
12,30
4,30
29
12,32
4,33
28
12,35
4,36
27
12,40
4,39
26
12,45
4,42
25
12,50
4,45
24
12,55
4,48
23
13,00
4,51
22
12
13,05
30
4,54
21
13,10
4,57
20
11
13,15
5,00
19
13,20
29
5,03
18
13,6
10
13,25
16,8
5,06
17
13,7
13,30
16,9
5,09
16
13,8
9
13,35
17,0
28
5,12
15
13,9
13,40
17,1
5,15
14
14,0
8
17,2
13
14,1
17,4
27
12
14,2
17,6
11
14,3
7
17,8
10
14,4
18,0
26
9
14,5
18,1
25
8
14,6
18,2
24
7
14,7
18,3
23
6
14,8
18,4
22
5
15,0
18,5
21
4
15,2
18,6
20
3
15,4
18,7
18
2
15,6
18,8
16
1
16,0
19,0
14
0
-

6.7.4. Для отримання оцінки «залік» вступнику необхідно набрати суму від
35 до 70 балів.
6.7.5. Оцінка «незалік» виставляється, якщо: за виконання трьох фізичних
вправ набрано суму меншу, ніж 35 балів; не виконувалась якась вправа без поважної
причини, або вправа на силу (№ 1, № 5) чи витривалість (№ 26, № 28) з будь-якої
причини; не виконані вимоги оцінки «задовільно» – якщо більше половини оцінок
«задовільно», за відсутності оцінок «незадовільно», або одна оцінка «незадовільно»
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крім вправи на витривалість (№ 26, № 28), при наявності однієї оцінки не нижче
«добре».
6.7.6. У разі отримання оцінки «незалік» вступник з числа кандидатів для
вступу на кафедру військової підготовки відраховується та до подальшого
складання випробувань та участі в конкурсному відборі не допускається.
6.8. Заключний медичний огляд
6.8.1. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться в медичному
закладі Міністерства оборони України, згідно з Положенням про військоволікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом
Міністерством оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402.
6.8.2. Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом,
психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за
медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.
6.8.3. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника
виноситься постанова «придатний» або «непридатний» до навчання на кафедрі
військової підготовки.
6.9. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:
– предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього
(професійного) рівня (з кожного предмета окремо);
– комісія з проведення психологічного обстеження;
– комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;
– військово-лікарська комісія.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче від
встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. За наявності
поважних причин, які підтверджені документально, вступник може бути допущений
до складання пропущених вступних випробувань з дозволу голови відбіркової
приймальної комісії у межах встановлених строків проведення випробувань.
6.11. Апеляції на результати вступних іспитів, розглядає апеляційна комісія,
склад та порядок роботи якої затверджується наказом Ректора НУБіП України.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої
ним на вступному випробуванні, повинна подаватись особисто протягом доби після
оголошення результатів випробування. Апеляція розглядається на засіданні
апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило,
у присутності вступника. Сторонні особи (в тому числі і батьки вступників) до
розгляду апеляції не допускаються. Додаткове опитування вступників при розгляді
апеляції не допускається.
VII. Зарахування за співбесідою
7.1. За результатами співбесіди зараховуються на кафедру військової
підготовки особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.
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7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує Ректор
НУБіП України.
7.3. НУБіП України оголошує рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди осіб не пізніше 12.00 години 25 липня. Вступники, які
отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця за
державним замовленням до 18.00 години 27 липня. Зарахування вступників на денну
форму навчання за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 28
липня».
7.4. Зараховані особи впродовж 28 липня виключаються з конкурсу на інші
місця за державним замовленням. Вступники, які належать до категорій, зазначених
у пункті 7.1 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди,
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах».
VIII. Зарахування у межах встановлених квот
8.1. Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти у межах
встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання мають особи, звільнені з військової служби (у
тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 р., діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, особи з їх числа та особи, яких законом визнано
учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім
військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними
положеннями про проходження військової служби громадянами України.
8.2. Ці квоти встановлюються НУБіП України у межах десяти відсотків
максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються
одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.
8.3. Зарахування осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, відбувається у
межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
8.4. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1 цього
розділу, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот,
мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до
конкурсного бала.
ІХ. Право на першочергове зарахування
9.1. Право на першочергове зарахування до НУБіП України мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане
таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів;
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній
операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України,
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або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах
проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих
дій та конфліктів;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи,
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є
шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або батьки яких
загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II
групи;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах,
перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання
молоді» надане таке право;
вступники, яким це право визначено правилами прийому до НУБіП України.
9.2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю,
визначеною в пункті 9.1 цього розділу.
X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
10.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності: вступники, які мають право на зарахування за квотами; вступники,
які мають право на зарахування за результатами співбесіди; вступники, які мають
право на зарахування за конкурсом; вступники, які не рекомендовані на зарахування
на місця, що фінансуються за державним замовленням.
10.2. У межах кожної зазначеної в пункті 10.1 цього розділу категорії
рейтинговий список вступників впорядковується: за конкурсним балом від більшого
до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до
розділу ІХ цих правил (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
для: осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; осіб, які мають
вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
10.3. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази з
урахуванням пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті
НУБіП України. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
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Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті НУБіП України.
XI. Надання рекомендацій для зарахування
11.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до
зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які
перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.
11.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до
зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків,
визначених цими Правилами прийому.
11.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії
НУБіП України. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування
також розміщується на веб-сайті НУБіП України. Рекомендованим до зарахування
вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та
мобільного зв’язку за рішення відбіркової комісії факультету (інституту).
XІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
12.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть
участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного цими Правилами
прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній ступень (освітньокваліфікаційний рівень) та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до
приймальної комісії НУБіП України. Особи, які подали заяви в електронній формі,
зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.
12.2. Особи, які в установлені строки, згідно з цими Правилами прийому, не
подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній ступень (освітньокваліфікаційний рівень) та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали
вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним
замовленням.
XІІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
13.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які
не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами
прийому, до Приймальної комісії НУБіП України.
13.2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами
навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього
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державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за
державним замовленням.
XІV. Наказ про зарахування
14.1. Накази про зарахування на навчання видаються Ректором НУБіП
України на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на
навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків
вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на
інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті НУБіП України у вигляді
списку зарахованих у встановлені строки, згідно з цих Правил прийому.
14.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку
вступника. Вступники можуть бути відраховані з НУБіП України за власним
бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а
таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.
14.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається
за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XІІ цих Правил.
XV. Зарахування на кафедру військової підготовки на звільнені місця
протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
днів від дня їх початку, відраховуються з НУБіП України, про що видається
відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі. Зарахування на місця
відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з
урахуванням положень цих Правил прийому. При цьому накази про зарахування
таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 19 вересня.
15.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про
що складається акт.
XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на
кафедру військової підготовки
16.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу
масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови
Приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення
засідання.
16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки
України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством
освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх
спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності
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громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість
ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
16.3. НУБіП України зобов’язаний створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про
акредитацію відповідної спеціальності (освітньої програми, напряму підготовки).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти
державного бюджету за кожною спеціальністю (освітньою програмою, напрямом
підготовки) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, ступенем, у тому числі про
кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом, оприлюднюються на
офіційному веб-сайті НУБіП України не пізніше робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
16.4. Голова приймальної комісії, як правило, 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 НУБіП України.
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