
Правила прийому для 
здобуття вищої освіти в 

НУБіП України у 2022 році

Національний університет 
біоресурсів і природокористування 

України



Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра
за денною та заочною формами освіти

https://vstup.edbo.gov.ua/

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня 2022 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які 
вступають за результатами Національного 
мультипредметного тесту (НМТ) або ж на основі 
сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.

29 липня – 23 серпня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, 
рекомендованих до зарахування не пізніше 29 серпня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами, 
рекомендованими до зарахування до 1800 години 02 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
05 вересня 2022 року,

за кошти фізичних або юридичних осіб –
06 вересня та 18 вересня 2022 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які 
вступають на основі вступних іспитів, творчих конкурсів

24 червня – 12 липня 2022 року

Проведення вступних випробувань для вступників, які 
вступають на онові вступних іспитів, творчих конкурсів

14 ‒ 16 липня 2022 року



ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПРИ 
ПОДАННІ ЗАЯВИ НА ВСТУП

1
2

3
4

5

Пріоритетність заяви не може бути змінена 

5 заяв 
на навчання за 
держзамовленням

20 заяв 
за кошти 

фізичних та/або 
юридичних осіб



4

ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої 
освіти (ПЗСО)

Спеціальність 015.37 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та 

харчові технології) 

(бюджет)

ЗАЯВА+НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ 

ТЕСТ+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

(контракт)

ЗАЯВА+МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

!Документ про раніше здобуту освіту
подається в усіх випадках, але не
враховується при розрахунку
конкурсного балу
! За наявності використовуються
результати ЗНО 2019-2021 (замість
Національного мультипредметного тесту)

Подача електронних заяв

https://vstup.edbo.gov.ua/



Спеціальність

Конкурсний предмет
1 2

або Національний 
мультипредметний

тест

або сертифікати ЗНО

015.37 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, 

переробка 
сільськогосподарської 
продукції та харчові 

технології)

НМТ(Українська 
мова, математика, 
історія України)

Українська 
мова

Історія 
України

Математика, або 
іноземна мова, або 
біологія, або 
географія, або 
фізика, або хімія

Перелік конкурсних предметів для вступників 
на основі повної загальної середньої освіти

(бюджет)



Конкурсний бал (КБ) = 
0,35*П1 + 0,4*П2 + 0,25*П3 + ОУ,

де   П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ (за шкалою 100-200),
ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів НУБіП України (від 0 до 10 балів)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Конкурсний бал для здобуття 
ступеня «Бакалавра» на основі 
ПЗСО на місця державного 
замовлення повинен бути 
не менше 125 балів.

Галузевий 
коефіцієнт 

(1 або 2 
пріоритетність)

*1,02



Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на 
навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування)

на базі ОКР «Молодший спеціаліст»
за денною та заочною формами освіти

https://vstup.edbo.gov.ua/

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація електронних кабінетів з 1 липня 2022 року
Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які 
вступають за результатами НМТ або ж на основі 
сертифікатів ЗНО 2019-2021 рр.

29 липня – 23 серпня 2022 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників 
рекомендованих до зарахування не пізніше 02 вересня 2022 року

Виконання вимог до зарахування особами, 
рекомендованими до зарахування до 1800 години 07 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
09 вересня 2022 року,

за кошти фізичних або юридичних осіб –
10 вересня та 20 вересня 2022 року

Подача заяв в 
електронній 
формі



Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2
Бюджет Контракт

015.37 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської 
продукції та харчові технології)

Українська 
мова

Математика Українська 
мова

Історія України, або 
іноземна мова, або 

біологія, або географія, 
або фізика, або хімія (на 

вибір вступника)

Перелік конкурсних предметів Національного мультипредметного тесту (НМТ)
для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

або
Перелік конкурсних предметів ЗНО 2019-2022 рр.

для вступників на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Спеціальність
Конкурсний предмет

1 2
Бюджет Контракт

015.37 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської 
продукції та харчові технології)

НМТ з 
української 
мови

НМТ з 
математики

НМТ з 
української 
мови

НМТ з математики або 
історії України (на вибір 

вступника)



Конкурсний бал (КБ) = 
0,5*П1 + 0,5*П2,

де   П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів НМТ або ЗНО (за шкалою 100-200),

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології)



завідувач кафедри педагогіки - доктор педагогічних наук, доцент
Сопівник Руслан Васильович (моб. тел.: 050-702-70-42)

Телефони приймальної комісії: (044) 258-42-63, (044) 527-83-08.                              


