


Підготовчі курси:

Підготовка до зовнішнього незалежного 
оцінювання знань (ЗНО) проводиться

на постійно діючих консультативно-
підготовчих курсах, які проводяться 
висококваліфікованими викладачами
університету згідно з програмами 
Міністерства освіти і науки України.



Що дають курси?

1.Готують слухачів до зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО).

2.Тверді знання і навички для вступу та подальшого 
навчання у вищому навчальному закладі.

3. Знайомлять з історією, звичаями та традиціями
університету, адаптують абітурієнтів до студентського 
життя.

4.Допомагають у свідомому виборі майбутньої  
професії.



Перелік дисциплін,
за якими здійснюється навчання 

на підготовчих курсах:

• Українська мова та література / 
українська мова

• Математика
• Хімія
• Біологія
• Історія України
• Іноземні мови
• Фізика
• Географія.



Тривалість курсів
та обсяг годин

Обсяг – 54 години на кожну 
дисципліну.

Термін навчання – жовтень-квітень.



денна і он-лайн:

- вихідного дня (по суботах і неділях з 9.30 до 17.30);

- вечірня (четвер або п’ятниця з 16.30 до 19.00).

заочно-дистанційна (для слухачів з усіх 
регіонів України).

Форми навчання



Випускникам консультаційно-підготовчих курсів

додається до 10-ти балів (5%) при вступі на
природничо-математичні та інженерно-технічні
спеціальності, які нараховуються за результатами 
підсумкової атестації

Пільги при вступі до НУБіП 
для випускників підготовчих 

курсів



ПЕРЕЛІК
природничо-математичних та інженерно-технічних 

спеціальностей, на які під час вступу додається до 10 балів 
за успішне закінчення підготовчих курсів НУБіП України

Код Найменування спеціальності

015.37 Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології)

133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика

електротехніка та 

електромеханіка
144 Теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології
181 Харчові технології
187 Деревообробні та меблеві 

технології
192 Будівництво та цивільна 

інженерія

Код Найменування спеціальності

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

275 Транспортні технології (за 

видами)



1. Прослухати курс із трьох предметів
(в тому числі українська мова та література/ 
українська мова).
2. Строк навчання – не менше трьох місяців.
3.Успішне проходження підсумкової 
атестації з кожного предмету.

Умови отримання пільг 
при вступі:



Порядок атестації випускників 
консультаційно-підготовчих курсів

Підсумкова атестація проводиться у вигляді
підсумкового екзамену за тестовими технологіями 
з трьох предметів.

Підсумковий екзамен з кожного предмету 
оцінюється від 100 до 200 балів.

Після проведення всіх випускних екзаменів 
обраховується середній бал, який заноситься до
«СВІДОЦТВА ПРО УСПІШНЕ ЗАКІНЧЕННЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ НУБіП 
УКРАЇНИ».



Вартість підготовчих курсів 
денної/онлайн форми у 2022-2023 н.р.

Перелік послуг
Вартість за весь курс

навчання, грн
Проведення навчально-консультаційно-підготовчих

курсів з одної дисципліни
54 год на одну особу

3 000,00

Проведення навчально-консультаційно-підготовчих
курсів з двох дисциплін
108 год на одну особу

5 200,00

Проведення навчально-консультаційно-підготовчих
курсів з трьох дисципліни

162 год на одну особу
7 000,00

Проведення навчально-консультаційно-підготовчих
курсів із чотирьох дисциплін 216 год на одну особу

8 000,00

Оплата здійснюється посеместрово.



Вартість підготовчих курсів 
в 2022-2023 н.р.

Перелік послуг Вартість, грн
Заочно-дистанційна форма

навчання:
1 предмет (оплата за весь курс)

1300



- ксерокопії документів:
паспорт громадянина України (ID-картка) дитини,
ідентифікаційний код;
паспорт (1 і 2 сторінки) та ідентифікаційний код
одного з батьків;
-запис проводиться з понеділка по п’ятницю 
з 9.00. до 15.00.

Що потрібно для запису 
на курси?



ЗАПИСАТИСЬ НА КУРСИ МОЖНА ДИСТАНЦІЙНО.
На спеціальності

202 «Захист і карантин рослин», 
101 «Екологія», 
162 «Біотехнології та біоінженерія»

Для цього відправте на Вайбер 096-355-74-69
наступну інформацію:

- прізвище, ім’я дитини;
- спеціальність, на яку плануєте вступати до НУБіП;
- форма навчання (денна/онлайн, заочно-дистанційна);
- предмети для вивчення;
- телефон, електронна адреса.

Що потрібно для запису 
на курси?


