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прийом студентів на навчання у 2022 році  

на програми підготовки бакалаврів (магістрів ветеринарного спрямування)  

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

                       за такими спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами): 
 

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

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) 
035.043 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) 
051 Економіка (Економіка підприємства)  
053 Психологія 
071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) 
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 
073 Менеджмент 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
081 Право 
101 Екологія 
121 Інженерія програмного забезпечення 
122 Комп’ютерні науки  
123 Комп’ютерна інженерія 
133 Галузеве машинобудування (Галузеве машинобудування,  
      Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва) 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Інжиніринг електроенергетичних 
систем з відновлювальними джерелами) 
144 Теплоенергетика 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
162 Біотехнології та біоінженерія 
181 Харчові технології 
187 Деревообробні та меблеві технології 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
193 Геодезія та землеустрій 
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 
211 Ветеринарна медицина (ОС «Магістр») 
229 Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) 
231 Соціальна робота 
242 Туризм 
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 
281 Публічне управління та адміністрування 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 
 



 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТАХ  
УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

(ІНДИВІДУАЛЬНИХ УСНИХ СПІВБЕСІД) 

Спеціальність 

Перелік конкурсних предметів за 
результатами ЗНО 2019-2021 років 

Національний 
мультипредметний 

тест у 2022 році 

1 2 

вступ на місця за 
державним замовленням 

та за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб 

вступ на місця 
тільки за кошти 
фізичних та/або 
юридичних осіб 

Філологія. Германські мови та 
літератури (переклад включно); 
Право; 
Соціальна робота; 
Туризм; 
Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

Українська 
мова та 

література 

Математика 

Історія України, 
або іноземна 

мова, або 
географія, або 
біологія, або 

фізика, або хімія 
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Економіка (Економіка підприємства); 
Психологія; 
Облік і оподаткування; 
Фінанси, банківська справа та 
страхування; 
Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність; 
Менеджмент; 
Маркетинг; 
Публічне управління та 
адміністрування 

Математика 

Історія України, 
або іноземна 

мова, або 
географія, або 
біологія, або 

фізика, або хімія 

Інженерія програмного забезпечення; 
Комп’ютерні науки; 
Комп’ютерна інженерія;  
Галузеве машинобудування;  
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка (Інжиніринг 
електроенергетичних систем з 
відновлюваними джерелами); 
Теплоенергетика; 
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології; 
Будівництво та цивільна інженерія; 
Геодезія та землеустрій; 
Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) 

Українська 
мова 

Математика 

Історія України, 
або іноземна 

мова, або 
географія, або 
біологія, або 

фізика, або хімія 

Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та 
харчові технології); 
Екологія; 
Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка; 
Біотехнології та біоінженерія; 
Харчові технології; 
Деревообробні та меблеві технології; 
Агрономія; 
Захист і карантин рослин; 
Садівництво та виноградарство; 
Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва; 
Лісове господарство; 
Садово-паркове господарство; 
Водні біоресурси та аквакультура; 
Агроінженерія; 
Ветеринарна медицина; 
Громадське здоров’я (Нутриціологія 
здорового харчування) 

Українська 
мова 

Математика 

Історія України, 
або іноземна 

мова, або 
географія, або 
біологія, або 
фізика, або 

хімія 

 

 



 

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ,  
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА  
(МАГІСТРА ВЕТЕРИНАРНОГО СПРЯМУВАННЯ)  

ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 
Прийом 

документів  
Рейтинговий список 

Виконання вступником 

вимог до зарахування 
Зарахування  

29 липня-23 

серпня  

2022 року 

не пізніше 02 вересня  

2022 року 

до 1800 години  

07 вересня 2022 року 

за державним замовленням –  

09 вересня 2022 року,  

за кошти фізичних та юридичних осіб –  

10 вересня та  

20 вересня 2022 року 
 
 

Для здобуття ОС «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра подаються заяви в електронній формі. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

розпочинається 01 липня. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

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

молодшого бакалавра вступають на другий (третій) курс з нормативним або на перший курс з 

скороченим строком навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямувань), 

зараховуються бали: 

1) для вступу на місця державного замовлення ‒ національного мультипредметного тесту з 

української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та 

літератури/української мови та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років; 

2) для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб ‒ національного 

мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років 

з української мови та літератури/української мови і одного предмету національного мультипредметного 

тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника. 

Користуються правом проходження вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди ЗНО або НМТ: 

 особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зокрема на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста); 

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

внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів 

вищої освіти за результатами співбесіди; 

 особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів 

охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

 особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з 

них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

 особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2022 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через 

неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до ‘Приймальної комісії 

НУБіП України 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); 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t355100?ed=2022_03_24
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29
https://ips.ligazakon.net/document/view/re29839?ed=2016_08_29


 

 

 особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження 

національного мультипредметного тесту Українським центром оцінювання якості освіти надано 

відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови подання 

до ‘Приймальної комісії НУБіП України медичного висновку, у якому зазначено про необхідність 

створення певних умов для проходження національного мультипредметного тесту, та відповідного 

підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість їх створення). 

Копії документів, що засвідчують підстави для проходження вступних випробувань у формі 

індивідуальної усної співбесіди замість зовнішнього незалежного оцінювання або національного 

мультипредметного тесту для зарахування особи на участь у конкурсному відборі при вступі для 

здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

передбачені Правилами прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 

та електронній формах у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні 

умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти, не дають права на 

отримання таких спеціальних умов. 

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа, що посвідчує особу (1, 2 сторону та місце реєстрації у 2-х екземплярах); 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

 копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 екземпляри); 

 копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних); 

Вступник особисто подає документи, при вступі до НУБіП України, які засвідчуються за 

оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією.  

Копії документів, без пред’явлення оригіналів, не розглядаються. 

 

Документи вступники подають за адресою: 

03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19, навчальний корпус № 1. 

Їхати від станцій метро «Либідська» або «Теремки» маршрутним таксі № 212. 

Прийом документів у строки щоденно з 900 до 1700, у суботу – з 900 до 1400.  

Обідня перерва – з 1300 до 1400. 

 

Телефони приймальної комісії НУБіП України: 

(044) 258-42-63; 527-83-08 

e-mail: vstup@nubip.edu.ua 

Додаткову інформацію можна отримати 

на офіційному сайті університету www.nubip.edu.ua, 

а також приєднавшись до груп  

        Facebook facebook.com/vstupnubip,  

Telegram-канал  t.me/vstupnubip 

 

mailto:vstup@nubip.edu.ua

