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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання для здобуття вищої освіти
на основі раніше здобутого освітнього ступеня за іншою
спеціальністю у 2022 році
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Вимоги до рівня освіти
1. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю (з
наданням другої вищої освіти, додаток 1), 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 НУБіП України
або в іншому закладі вищої освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню
вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги можуть бути
виконані протягом першого року навчання.
2. На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра в розрізі
спеціальностей (з наданням другої вищої освіти, додаток 2) приймаються
особи, які здобули освітній ступінь «Магістр» (ОКР «Спеціаліст») з іншої
спеціальності.
3. Такі вступники приймаються на навчання до Національного
університету біоресурсів і природокористування України за заочною формою
здобуття освіти, запропоновані ННІ неперервної освіти і туризму, та
відповідними факультетами (ННІ) за визначеними спеціальностями на умовах
фінансування за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
4. В разі відсутності обраних вступником освітніх програм (додатки 1 та
2), вступники мають право вступу на обрані спеціальності освітнього ступеня
бакалавра (за рішенням Приймальної комісії).
5. Кількість осіб до зарахування на навчання за освітнім ступенем
бакалавра, магістра визначається ліцензованим обсягом відповідних
спеціальностей
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України.
6. Особливості прийому на навчання до НУБіП України за освітньопрофесійною 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 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «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».
I. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання проводяться в наступні терміни зазначені в табл. 1.1,
1.2.

Таблиця 1.1
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для
здобуття освітнього ступеня «Бакалавр»
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів на навчання
Закінчення прийому заяв та
документів на навчання
Строки проведення вступних
випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
Виконання вимог до зарахування
особами, рекомендованими до
зарахування
Терміни зарахування вступників

Заочна форма здобуття освіти
1 етап
2 етап
16 серпня 2022 року

01 вересня 2022 року

о 1800 годині
25 серпня 2022 року
27-28 серпня
2022 року
не пізніше
29 серпня 2022 року

о 1800 годині
27 вересня 2022 року
28-29 вересня
2022 року
не пізніше
30 вересня 2022 року

30 серпня 2022 року

1 жовтня 2022 року

не пізніше
31 серпня 2022 року

2 жовтня
2022 року

Таблиця 1.2
Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників для
здобуття освітнього ступеня «Магістр»
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів на навчання
Закінчення прийому заяв та
документів на навчання
Строки проведення вступних
випробувань
Термін оприлюднення
рейтингового списку
Виконання вимог до зарахування
особами рекомендованими до
зарахування
Терміни зарахування вступників

Заочна форма здобуття освіти
1 етап

2 етап

16 серпня 2022 року

01 вересня 2022 року

о 1800 годині
25 серпня 2022 року
27-28 серпня
2022 року
не пізніше
29 серпня 2022 року

о 1800 годині
27 вересня 2022 року
28-29-вересня
2022 року
не пізніше
30 вересня 2022 року

30 серпня 2022 року

1 жовтня 2022 року

не пізніше
31 серпня 2022 року

2 жовтня
2022 року

Перелік документів для участі у конкурсному
відборі до НУБіП України
Перелік документів, які вступники подають у Приймальну комісію:
- заяву на ім’я ректора;
- дві копії документів державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень (освітній ступінь);
- 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
II.

- копію паспорта (1, 2 сторінки та місце реєстрації);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
(відбірковою) комісією в порядку, установленому законодавством. Копії
документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
III. Організація конкурсного відбору
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється
за результатами вступних випробувань, складених у рік вступу.
2. Програми вступних іспитів, які проводить НУБіП України,
затверджуються Головою Приймальної комісії та оприлюднюються не пізніше
ніж за три місяці до початку прийому документів.
3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі ступеня бакалавра
(ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або
здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план зараховується оцінка ЗНО або вступного
іспиту з профільного предмету (другий предмет), значення мінімальної
кількості балів, отриманих на вступному випробуванні, з якими вступник
допускається до участі в конкурсі становить 100 балів.
4. Вступники до Навчально-наукового інституту неперервної освіти і
туризму НУБіП України, які вже мають освітній ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття ступеня магістра за їх
вибором, замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови можуть складати
вступне випробування з іноземної мови в Національному університеті
біоресурсів і природокористування України.
5. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра на освітні
програми (додаток 1), здійснюється за результатами письмового вступного
випробування. Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробуванні при вступі на відповідні освітні програми ступеня бакалавра,
оцінюються за 200-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка складає
124 бали. Особи, які набрали на вступному випробуванні менше ніж 124 бали,
позбавляються права участі в конкурсі за цією освітньою програмою. Час,
відведений на складання кожного з тестів, не може перевищувати 180 хвилин.
Конкурсний бал вступника при вступі на освітні програми ступеня бакалавра
визначається оцінкою, отриманою на вступному випробуванні.
IV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтингові списки вступників формуються Приймальною комісією з
ЄДЕБО окремо за кожною освітньою програмою на основі конкурсного бала
вступників.
2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого.
3. 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.
V. Надання рекомендацій для зарахування
1. Рішення щодо надання рекомендації для зарахування на навчання
приймається Приймальною комісією за рекомендацією відбіркової комісії ННІ
неперервної освіти і туризму НУБіП України на основі сформованого
рейтингового списку.
2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на веб-сайті НУБіП України.
VI. Виконання вступниками вимог для зарахування
1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування а саме подати
особисто оригінали документа про освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень) та додатка до нього передбачених цими Правилами прийому..
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.
2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця
за кошти фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому.
Додаток 1
Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на заочну
форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра
Спеціальність
051 «Економіка»
081 «Право»
122 «Комп’ютерні науки»
201 «Агрономія»
242 «Туризм»

Термін навчання
3 роки
3 роки
3 роки
3 роки
3 роки

Мотиваційний лист

Додаток 2
Перелік спеціальностей освітніх програм, за якими оголошується
прийом на заочну форму навчання
для здобуття освітнього ступеня магістра
Спеціальність
051 «Економіка»
071 «Облік і
оподаткування»
101 «Екологія»
193 «Геодезія та
землеустрій»
205 «Лісове
господарство»
206 «Садово-паркове
господарство»

Освітня програма Термін навчання Вступні випробування
Економіка
2 роки
Облік і аудит
Екологія та охорона
навколишнього
середовища
Геодезія та
землеустрій

2 роки
2 роки
2 роки

Лісове господарство

2 роки

Садово-паркове
господарство

2 роки

- з іноземної мови;
- фахове вступне
випробування
- мотиваційний лист

