
 

 

 

 

 

ВСТУП 

до Миколаївського національного аграрного 

університету у 2020 році на основі повної 

загальної середньої освіти для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра та 

магістра ветеринарного спрямування: 

поширені запитання-відповіді 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шановні вступники! 
 

З метою роз’яснення особливостей вступної кампанії 2020 року 

Приймальна комісія Миколаївського національного аграрного університету 

надає відповіді на найбільш поширені запитання щодо вступу до Університету: 
 

 

1. Які предмети потрібні для вступу на обрані вступником спеціальності? 
 

Прийом вступників до Миколаївського НАУ на основі повної загальної 

середньої освіти у 2020 р. проводитиметься на відкриті, фіксовані (закриті) та 

небюджетні конкурсні пропозиції освітніх ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра, а також магістра ветеринарного спрямування. 

Відкриті конкурсні пропозиції передбачають вступ на обрані спеціальності 

за державним замовленням (на бюджет). Якщо вступник не набрав необхідної 

кількості балів для вступу на бюджет, він не втрачає права участі в конкурсі на 

місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту). 

Фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції передбачають вступ на обрані 

спеціальності для здобуття ступеня бакалавра («Облік і оподаткування», 

«Менеджмент», «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва») за денною формою здобуття освіти за регіональним 

замовленням (на бюджет). Увага! Перелік предметів ЗНО такий самий як і для 

відкритих конкурсних пропозицій! 

Небюджетні конкурсні пропозиції передбачають вступ на обрані спеціальності 

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (тільки на контракт). 

Для вступу до Миколаївського НАУ у 2020 р. будуть прийматися 

сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років (іноземна мова – 2018, 2019 та 

2020 років) з конкурсних предметів відповідно до переліку (додатки 1, 2 та 3). 

УВАГА! Залежно від обраних предметів для складання зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2020 році Ви можете вступити на відповідні 

спеціальності Миколаївського НАУ, зокрема: 
 

І. Українська мова та література + Математика + Біологія + Іноземна мова 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на 14 відкритих конкурсних 

пропозицій (бюджет та контракт) та 6 небюджетних конкурсних пропозицій 

(контракт) Миколаївського НАУ) 

 
Предмети ЗНО Спеціальності 

1) українська 

мова та 

література;  

2) математика; 

3) біологія; 

4) іноземна 

мова. 

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджет і контракт) 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та 

адміністрування», «Економіка», «Готельно-ресторанна справа», 

«Професійна освіта», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Агрономія», «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», «Біотехнології та 

біоінженерія», «Харчові технології», «Ветеринарна гігієна,  

санітарія і експертиза», «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» 



Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт) 

«Агрономія», «Геодезія та землеустрій», «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», «Біотехнології та 

біоінженерія», «Харчові технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза» 
 

 
 

ІІ. Українська мова та література + Математика + Історія України + Біологія 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на всі небюджетні конкурсні 

пропозиції (контракт) – 16 спеціальностей та 8 відкритих конкурсних 

пропозицій (бюджет і контракт) Миколаївського НАУ) 

 
Предмети ЗНО Спеціальності 

1) українська мова 

та література; 

2) математика; 

3) історія України; 

4) біологія. 

Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт) 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та 

адміністрування», «Економіка», «Готельно-ресторанна справа», 

«Професійна освіта», «Агроінженерія», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Геодезія та 

землеустрій», «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові 

технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджет і контракт) 

«Публічне управління та адміністрування», «Професійна освіта», 

«Агрономія», «Геодезія та землеустрій», «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 

«Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології», 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

 

 
ІІІ. Українська мова та література + Математика + Біологія + Географія 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на 12 відкритих конкурсних 

пропозицій (бюджет і контракт) та 6 небюджетних конкурсних пропозицій 

(контракт) Миколаївського НАУ) 

 
Предмети ЗНО Спеціальності 

1) українська 

мова та 

література;  

2) математика; 

3) біологія; 

4) географія. 

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджет і контракт) 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Економіка», «Професійна освіта», 

«Агроінженерія», «Агрономія», «Геодезія та землеустрій», 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 

«Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології», «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» 

Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт) 

«Агрономія», «Геодезія та землеустрій», «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», «Біотехнології та 

біоінженерія», «Харчові технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза» 

 

 

 



ІV. Українська мова та література + Математика + Історія України + Іноземна мова 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на 10 відкритих конкурсних 

пропозицій (бюджет і контракт) та всі небюджетні конкурсні пропозиції 

(контракт) – 16 спеціальностей Миколаївського НАУ) 

 
Предмети ЗНО Спеціальності 

1) українська 

мова та 

література;  

2) математика; 

3) історія 

України; 

4) іноземна 

мова. 

Відкриті конкурсні пропозиції (бюджет і контракт) 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та 

адміністрування», «Економіка», «Готельно-ресторанна справа», 

«Професійна освіта», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», «Геодезія та землеустрій», «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» 

Небюджетні конкурсні пропозиції (тільки контракт) 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та 

адміністрування», «Економіка», «Готельно-ресторанна справа», 

«Професійна освіта», «Агроінженерія», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Агрономія», «Геодезія та 

землеустрій», «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові 

технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

 

2. Чи потрібно складати ЗНО при вступі на ОС «Бакалавр» 

(ОС «Магістр» ветеринарного спрямування) після закінчення коледжу 

(технікуму)? 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури та 

математики (для відкритих конкурсних пропозицій – бюджет і контракт) або 

історії України для небюджетних конкурсних пропозицій – тільки контракт) 

після  закінчення  коледжу  (технікуму)  потрібно  складати  при вступі на старші 

(2-3-й) курси для здобуття ступеня бакалавра як за денною так і за заочною 

формами здобуття освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» 

(у 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

2017, 2018, 2019 та 2020 років). Також потрібно складати фахове вступне 

випробування в Університеті (співбесіда). 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст (після закінчення коледжу/технікуму) 

для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) як за 

денною так і за заочною формами здобуття освіти за іншими спеціальностями 

(крім спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне 

управління та адміністрування») потрібно складати зовнішнє незалежне 

оцінювання з української мови і літератури (у 2020 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років) 

та фахове вступне випробування в Університеті (співбесіда). 



3. У якій формі цього року необхідно подавати документи для вступу на 

ОС «Бакалавр» (ОС «Магістр» ветеринарного спрямування)? 

 

Вступники на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) за 

денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви: 

1) тільки в електронній формі (крім випадків, визначених у п.1 розділу VI 

Правил прийому до МНАУ);  

2) тільки у паперовій формі:  

- для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника 

хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, французької, 

німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), співбесідою 

або квотою-2 відповідно до Правил прийому до МНАУ;  

- за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по 

батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному 

документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання;  

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

- у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

- у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної 

комісії Університету. 

Вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст» (після закінчення 

коледжу/технікуму) за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви 

тільки у паперовій формі. 

 

4. Де можна отримати допомогу при реєстрації електронного кабінету? 

 

Для створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, 

завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки 

про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності) рекомендуємо звернутися 

до консультаційного центру при приймальній комісії Миколаївського НАУ 

(м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, ауд. 106). Реєстрація електронних 

кабінетів розпочинається 01 липня та закінчується о 18.00 год. 22 липня 

2020 року. 

 

5. Скільки заяв можна подати? 

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях. Подання заяв на небюджетні конкурсні пропозиції (тільки на 

контракт) для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

не обмежується. Відтак, рекомендуємо Вам подавати одночасно заяви як на 



відкриті (бюджет і контракт), так і небюджетні конкурсні пропозиції (тільки 

контракт), щоб максимально використати можливість вступу у 2020 році. 

 

6. Вступники можуть подати окремо по п’ять заяв на місця державного та 

регіонального замовлення на ОС «Бакалавр» (ОС «Магістр» ветеринарного 

спрямування) та ОС «Молодший бакалавр» чи всього п’ять заяв разом на 

місця державного та регіонального замовлення на ОС «Бакалавр» 

(ОС «Магістр» ветеринарного спрямування) та ОС «Молодший бакалавр»? 

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях - всього п’ять заяв разом на ОС «Бакалавр» (ОС «Магістр» 

ветеринарного спрямування) та ОС «Молодший бакалавр»! 

 

7. Якщо вступник не склав ЗНО, чи може він складати вступні іспити в 

Університеті? 

 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та допускаються до участі в конкурсному 

відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста: 

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України; 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа;  

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до Приймальної комісії 

Університету 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); 

- особи, які в 2020 році не брали участі в основній чи додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) 



через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в 

Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до Приймальної комісії 

Університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 

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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа); 

- особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 

01 січня 2020 року. Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження 

державної підсумкової атестації в Освітньому центрі «Крим-Україна» або без 

такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню 

освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором). 

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього 

незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2020 році): 

- особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2019 року 

включно; 

- громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за 

кордоном у період між 01 вересня 2019 року та 30 листопада 2020 року. 

 

Особи, які успішно склали ЗНО хоча б з двох предметів (тобто отримали 

результат 100 і більше балів!) один з яких Українська мова та література, а 

другий – будь-який предмет ЗНО, мають право вступати до Миколаївського 

НАУ у 2020 р. для здобуття ступеня молодшого бакалавра за спеціальностями: 

«Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки», «Право», 

«Туризм», «Агроінженерія», «Агрономія», «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва», «Біотехнології та біоінженерія», 

«Харчові технології», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

(додаток 3) 

Особи, які не склали ЗНО, або склали лише з одного предмету мають 

право вступати на перший або другий курс до коледжів МНАУ (Технолого-

економічного, Вознесенського, Мигійського та Новобузького) на основі базової 

(9 класів) або повної (11 класів) загальної середньої освіти. 

 

8. Хто має право вступати за результатами співбесіди? 

 

Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного 

висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування під час 

вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: 



- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- 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). 

 

9. Якщо батько вступника брав участь в АТО, чи має право вступник на 

«пільги» при вступі до Університету? 

 

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, можуть бути переведені на 

вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, 

передбаченому Правилами прийому до МНАУ, якщо вони зараховані на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту конкурсну пропозицію (детальніше 

– п. 9, 10 розділу VIII та розділ ХІІІ Правил прийому до МНАУ). 

 

10. Який перелік документів необхідно подати при вступі до 

Університету? 

 

Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) подають заяви в електронній формі 

(крім випадків, визначених у п.1 розділу VI Правил прийому до МНАУ – 

див. п. 3). 

Для вступу до Університету необхідно подати:  

- документ, що посвідчує особу; 

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього; 

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста) (2017 р., 2018 р., 2019 р. та 2020 р., іноземна мова –

2018 р., 2019 р. та 2020 р.); 

- військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім випадків, 

передбачених законодавством); 

- документи, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-

1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за 

іспитами під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за наявності);  

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 

11. Коли починається та закінчується прийом документів для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти (після 11 класу)? 



 

Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня 

«Бакалавр» («Магістр» ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах на місця 

державного та регіонального замовлення 

22 червня 2020 року 22 червня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів для 

участі у вступних іспитах на місця 

державного та регіонального замовлення 

о 1800 годині 

07 липня 2020 року 

о 1800 годині 

07 липня 2020 року 

Початок прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають за результатами ЗНО, 

іспитів, складених з 01 по 12 липня 

13 липня 2020 року 13 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають на основі співбесід, 

вступних іспитів 

о 1800 годині 

16 липня 2020 року 

о 1800 годині 

16 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які вступають за результатами ЗНО, 

іспитів, складених з 01 по 12 липня 

о 1800 годині 

22 липня 2020 року 

о 1800 годині 

22 липня 2020 року 

 

12. Коли проводяться вступні іспити та співбесіди при вступі для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на 

основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу)? 

 

Для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального 

замовлення для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти вступні іспити 

проводяться з 01 липня до 12 липня 2020 року (включно), співбесіди – з 16 

липня до 18 липня 2020 року (включно).  

Для участі у вступних іспитах на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти вступні іспити 

проводяться з 13 липня до 22 липня 2020 року (включно). 

 

13. Коли починається та закінчується прийом документів для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (після закінчення 

коледжу/технікуму)? 

 

Прийом заяв та документів від вступників для здобуття ступеня 

«Бакалавр» («Магістр» ветеринарного спрямування) на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: 



Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок прийому заяв та 

документів 
13 липня 2020 року 13 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

о 1800 годині 

22 липня 2020 року 

о 1800 годині  

22 липня 2020 року 

 

14. Коли проводяться вступні випробування при вступі для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (після закінчення 

коледжу / технікуму)?  

З метою реєстрації для проходження ЗНО з української мови і літератури, 

математики та історії України при вступі для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (після закінчення 

коледжу/технікуму) рекомендуємо звернутися до консультаційного центру при 

приймальній комісії Миколаївського НАУ (м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 

ауд. 106) з 03 лютого до 24 березня 2020 року (у 2020 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років). 

Для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста фахові вступні 

випробування (співбесіди) проводяться з 23 липня до 30 липня 2020 року 

(включно) – денна та заочна форми здобуття освіти. 

 

15. Коли вступник дізнається, що рекомендований до зарахування та 

які терміни зарахування на бюджет і на контракт? 

 

Зарахування вступників для здобуття вищої освіти ОС «Бакалавр» 

(ОС «Магістр» ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами співбесіди та за квотою-

2 з повідомленням про отримання чи неотримання 

ними права здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним 

або регіональним замовленням) 

не пізніше 1200 години 

20 липня 2020 року 

не пізніше 1200 години 

20 липня 2020 року 

Формування рейтингових списків вступників, які 

вступають на основі результатів ЗНО та вступних 

іспитів (у тому числі за квотою-1), надання 

рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) 

не пізніше 1200 години 

27 липня 2020 року 

не пізніше 1200 години 

27 липня 2020 року 



Закінчення терміну виконання вимог до зарахування 
на місця державного замовлення (для осіб, 

рекомендованих до зарахування за результатами 
співбесіди та за квотою-2) 

до 1000 години 

22 липня 2020 року* 

до 1000 години 

22 липня 2020 року* 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування на місця державного або 

регіонального замовлення (для осіб, які вступають 
на основі результатів ЗНО та вступних іспитів, у 

т.ч. за квотою-1) 

до 1800 години 

31 липня 2020 року 

до 1800 години 

31 липня 2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 

оприлюднення списку рекомендованих для 

вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

не раніше 1200 години 

1 серпня 2020 року 

не раніше 1200 години 

1 серпня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 

за кошти державного 

або місцевого бюджету 

(осіб, рекомендованих 

до зарахування за 

результатами 

співбесіди та за 

квотою-2) – не пізніше 

1500 години 22 липня**; 

за кошти державного 

або місцевого бюджету 

(осіб, які вступають на 

основі результатів ЗНО 

та вступних іспитів, у 

т.ч. за квотою-1) – не 

пізніше 1200 години 

01 серпня; 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб – не 

пізніше 30 вересня 

за кошти державного 

або місцевого бюджету 

(осіб, рекомендованих 

до зарахування за 

результатами 

співбесіди та за 

квотою-2) – не пізніше 

1500 години 22 липня**; 

за кошти державного 

або місцевого бюджету 

(осіб, які вступають на 

основі результатів ЗНО 

та вступних іспитів, у 

т.ч. за квотою-1) – не 

пізніше 1200 години 

01 серпня; 

за рахунок цільових 

пільгових державних 

кредитів, за кошти 

фізичних та/або 

юридичних осіб – не 

пізніше 30 вересня 

 
*Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на 

місця державного замовлення до 10.00 години 22 липня, включаючи подання письмової 

заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. 
**Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються 

впродовж 22 липня. 
 

16. Що таке пріоритетність заяв? 

 

Вступники для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального 

замовлення за денною чи заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві 

зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) 

означає найвищу пріоритетність. 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та 

регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних 

пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. 



Пріоритетність – це визначена вступником під час подання заяв 

черговість (де 1 є найвищою пріоритетністю) їх розгляду у разі адресного 

розміщення бюджетних місць. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. У 

випадку, коли вступник рекомендований до зарахування на навчання 

відповідно до першого власно обраного пріоритету, він втрачає право участі у 

подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними пріоритетами. 

Щоб підвищити Ваші шанси вступу на бюджет рекомендуємо Вам присвоїти 

вищу пріоритетність заявам на спеціальності в нашому Університеті та 

подати 3 заяви для вступу на ступінь бакалавра + 2 заяви для вступу на 

молодшого бакалавра. Це підвищить Ваші шанси для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення до Миколаївського НАУ. 

 

17. Якщо вступник вже навчався на бюджеті на бакалавра, але не 

закінчив навчання, чи може він знову вступити на бюджет? 

 

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за 

певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для 

безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах вищої 

освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного 

або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або 

місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року 

№ 658. 

 

18. Чи може вступник здобувати ступінь бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) за другою спеціальністю на бюджеті, якщо 

він вже отримав одну освіту на бюджеті? 

 

Так, може, але лише у випадках, визначених Умовами прийому. А саме: 

«Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти: 

- якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати 

службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 

підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в 

інших випадках, передбачених законом; 

- якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства». 

 

19. Чи може іноземець вступити на навчання за освітнім ступенем 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на бюджет? 

 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 



закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, 

мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття 

вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету 

здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 

20. Чи може вступник одночасно претендувати і на бюджетні, і на 

контрактні місця? 

 

Так, може. Для цього в заяві необхідно вказати: «Претендую на участь у 

конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у 

конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання 

рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

21. Хто має право на пільговий вступ (вступ за квотами) та як 

скористатися пільгою? 
 

Категорії вступників Спеціальні умови 

Особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

Проходження вступних випробувань у формі співбесіди 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за 

результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на 

місце державного або регіонального замовлення) 

Особи, яким Законом України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 

право на прийом без екзаменів до державних 

закладів вищої освіти за результатами співбесіди 

Проходження вступних випробувань у формі співбесіди 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за 

результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на 

місце державного або регіонального замовлення) 

Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати 

заклад освіти (за наявності рекомендації на 

навчання від органів охорони здоров’я та 

соціального захисту населення) 

Проходження вступних випробувань у формі співбесіди 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням, якщо рекомендований(а) до зарахування за 

результатами співбесіди (за умови участі у конкурсі на 

місце державного або регіонального замовлення) 

Особи, визнані постраждалими учасниками 

Революції Гідності, учасниками бойових дій 

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі 

ті з них, які проходять військову службу (крім 

військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про 

проходження військової служби громадянами 

України 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів та/або ЗНО 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, особи з їх числа 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів та/або ЗНО 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні через 

неможливість створення особливих (спеціальних) 

умов, зазначених у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів 2020 року та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018-2019 років з англійської, французької, 

німецької, іспанської мов та 2017 - 2019 років з інших 

предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) 



проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів, з яких не брали участі в основній чи додатковій 

сесіях ЗНО 2020 року, та/або ЗНО 2018-2020 років з 

англійської, французької, німецької, іспанської мов та 

2017 - 2020 років з інших предметів (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором) 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-1 

Особи, які проживають на тимчасово окупованій 

території (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 

січня 2020 року 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів та/або ЗНО до уповноважених закладів вищої 

освіти 

Зарахування за державним або регіональним 

замовленням у межах квоти-2 

Особи, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані) з 01 грудня 2019 року включно 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів (якщо не складали ЗНО з відповідних предметів) 

та/або ЗНО 

Громадяни України, які в рік вступу здобули повну 

загальну середню освіту за кордоном 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів (якщо не складали ЗНО з відповідних предметів) 

та/або ЗНО 

Особи, яким відмовлено в реєстрації для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні через 

неможливість створення особливих (спеціальних) 

умов, зазначених у Переліку особливих 

(спеціальних) умов, що створюються для осіб з 

особливими освітніми потребами в пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 

27 грудня 2016 року за № 1708/29838 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування 

Особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року 

№ 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування 

Особи, звільнені з військової служби (у тому числі 

демобілізовані) після 31 березня 2020 року (з 

01 квітня). 

Участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів замість єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування 



Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) 

у районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії 

чи каліцтва, одержаних у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного в період участі 

в антитерористичній операції, здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Діти осіб, які загинули або померли внаслідок 

поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, одержаних під час участі у Революції 

Гідності; 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

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; 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний 

судом безвісно відсутньою особою під час 

виконання ним обов’язків військової служби. 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був 

поліцейським, який загинув чи визнаний судом 

безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов’язків, протягом трьох років після 

здобуття відповідної загальної середньої освіти 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю 

віком до 18 років, яким не протипоказане навчання 

за обраною спеціальністю; особи з інвалідністю з 

числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській AEC та потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської 

катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та 

особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до 

прийняття постанови про відселення, - категорія 2 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 

Революції Гідності, учасниками бойових дій 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше 

ніж три роки, а також протягом трьох років після 

здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи 

не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи стали 

інвалідами І або II групи 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 



Діти з багатодітних сімей (п’ятеро та більше дітей) Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію 

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами 

відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

Переведення на вакантні місця державного або 

регіонального замовлення в разі зарахування на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або 

закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію, а також на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів 

в разі зарахування на навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

визначені в розділі VIII Умов прийому для здобуття вищої освіти України в 

2020 році, розділі VIII Правил прийому до МНАУ. А саме: 

 
*Квота-1 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ 

на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2. Квота-1 

встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше 

одного місця) максимального (загального) обсягу державного або 

регіонального замовлення за відкритими та фіксованими (закритими) 

конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням 

максимального (загального) обсягу державного замовлення. 
**Квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць 

(для відкритих конкурсних пропозицій) в Університеті (Освітній центр «Крим-

Україна»), яка може бути використана для прийому вступників на основі повної 

загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів 

відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

31 травня 2016 року за № 795/28925. Квота-2 встановлюється в Правилах 

прийому в обсязі двадцяти відсотків (але не менше одного місця) 

максимального обсягу державного замовлення за відкритими конкурсними 

пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з 

оголошенням максимального обсягу державного замовлення. 

Для того, щоб скористатися спеціальними умовами щодо участі у 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти, необхідно 

подати заяву, а також необхідні документи, що підтверджують право на 

вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів 

в Університеті та/або квотою-1, квотою-2, які мають бути подані в строки 

прийому заяв, відповідно до Правил прийому (розділи  V та VІ). Крім того, 

необхідно поставити відповідні позначки у заяві вступника та формі № Н-1.01.3.2 

«Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття 

вищої освіти». 

 

 



22. Як розраховується конкурсний бал вступника? 

 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ +    

+ К6*МЛ,  

 

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з першого та другого предметів; 

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

третього ( для вступу на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра – 

другого) предмета; 

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 

12-бальною шкалою, в шкалу 100 - 200 (додаток 6 Правил прийому до МНАУ); 

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів 

Університету для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів у разі вступу 

на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (додаток 5 Правил прийому до МНАУ); 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведена у шкалу від 100 до 200. 

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються 

Університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не 

менше ніж 0,2 кожний; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може 

перевищувати 0,05 (додаток 4 Правил прийому до МНАУ); К6 не може 

перевищувати 0,01. 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий 

(ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток. 

Наприклад, розрахунок остаточного конкурсного бала вступників до 

Миколаївського НАУ на окремі спеціальності при конкурсному балі (КБ) 140: 

 

 

Коефіцієнти 
«Менеджмент» «Агрономія» 

місто село місто село 

РК (1,04) 140х1,04 = 145,6 Х 140х1,04 = 145,6 Х 

ГК (1,02) Х Х 
140х1,04х1,02 = 

148,512 

140х1,04х1,02х1,05= 

155,938 

СК (1,05 – для 

спеціальностей, яким 

надається особлива 

підтримка; 1,02 – для 

інших спеціальностей) 

Х 
140х1,04х1,02 = 

148,512 
Х 

140х1,04х1,05 = 

152,88 

 

Таким чином, вищий конкурсний бал, а отже вищі шанси навчатися на 

місцях державного замовлення матимуть вступники із сільської місцевості, які 

встановили пріоритетність 1 або 2 для вступу на спеціальності 



«Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

«Професійна освіта», «Агрономія», «Геодезія та землеустрій», «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», «Харчові технології», 

«Біотехнології та біоінженерія», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» та успішно закінчили підготовчі курси Миколаївського НАУ. 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та 

281 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (після закінчення 

коледжу/технікуму) за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3, 

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з української мови і літератури, 

П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з математика (математики або історії України для небюджетних конкурсних 

пропозицій), 

П3 – оцінка фахового вступного випробування в Університеті (за 

шкалою від 100 до 200 балів). 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста – після закінчення коледжу/технікуму (крім 

спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» та 

281 «Публічне управління та адміністрування») за формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, 

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

іспитів з української мови і літератури, 

П2 – оцінка фахового вступного випробування в Університеті (за 

шкалою від 100 до 200 балів). 

 

23. Чи може вступник отримати додаткові бали? 

 

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у 

розділі VІІ «Конкурсний відбір, його організація та проведення» Правил 

прийому до МНАУ. Зокрема: 

«Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 5 Правил прийому до МНАУ), нараховуються 

додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета 

під час розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, 

але не вище 200 балів за предмет. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 



України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням 

Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 

балів з двох вступних випробувань за вибором вступника. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 

вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка (додаток 5 Правил прийому до МНАУ), останній доданок 

(К5*ОУ) встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при 

цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Миколаївського 

НАУ для вступу на спеціальності: «Агроінженерія», «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», «Професійна освіта», «Агрономія», 

«Геодезія та землеустрій», «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», «Харчові технології», «Біотехнології та біоінженерія», 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» буде становити 5% 

конкурсного бала (ваговий коефіцієнт 0,05). Це дозволить Вам набрати 

додатково до 10 балів до конкурсного рейтингу, що є досить суттєвим і 

значно збільшує шанси при вступі. 

 

24. Якщо особа навчається на ОС «Бакалавр» (ОС «Магістр» 

ветеринарного спрямування), чи має вона право паралельно здобувати 

освіту за іншою спеціальністю? 

 

Так, може. Відповідно до Правил прийому до МНАУ для здобуття ступеня 

вищої освіти за іншою спеціальністю 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. 

Прийом заяв та документів, фахові випробування, що проводить 

Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які не менше 

одного року здобувають ступінь бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, 

для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за 

іншою спеціальністю проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 
Заочна форма 

здобуття освіти 
Початок прийому заяв та 

документів 
27 липня 2020 року 27 липня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

17 серпня 2020 року 17 серпня 2020 року 

Строки проведення 
Університетом фахових 
вступних випробувань 

18 – 20 серпня 
2020 року 

18 – 20 серпня 
2020 року 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку 

вступників 
21 серпня 2020 року 21 серпня 2020 року 

Терміни зарахування 
вступників 

не пізніше 
28 серпня 2020 року 

не пізніше 
28 серпня 2020 року 

 



Конкурсний бал для таких осіб обчислюється як сума результату 

фахового вступного випробування (співбесіди) та середнього балу залікової 

книжки за перший курс навчання. 

 

25. Якщо особа має сертифікат (сертифікати) ЗНО попередніх років, 

чи має вона право вступати до Університету у 2020 році? 

 

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, 

французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет 

встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 

2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, 

французька або іспанська) на власний розсуд. 

 

26. Як вступник може дізнатися, що зарахований до Університету? 

 

Вступнику необхідно в особистому електронному кабінеті на інтернет-

сайті за електронною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua слідкувати за зміною 

статусу електронної заяви. Так, статус «Рекомендовано до зарахування 

(навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» означає, що 

вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на 

навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) 

бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування 

на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на 

місця державного та регіонального замовлення (особисто подати до 

приймальної комісії оригінали документів: атестат та додаток до нього, 

сертифікати ЗНО) до 18.00 год. 31 липня 2020 року. 

Статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб)» означає, що вступник пройшов конкурсний 

відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (на контракт). 

Статус «Включено до наказу» означає, що наказом про зарахування на 

навчання вступника зараховано до Університету. 

Крім того, рейтингові списки вступників, списки рекомендованих до 

зарахування і накази на зарахування будуть оприлюднені на інформаційних 

стендах Приймальної комісії та офіційному веб-сайті Приймальної комісії 

Університету (pk.mnau.edu.ua) відповідно до строків, визначених у розділі V 

Правил прийому до МНАУ. 

 

27. Куди може звернутися вступник за консультацією з питань 

вступної кампанії 2020 року? 

 

 

З будь-яких питань щодо особливостей вступної кампанії 2020 року Ви 

можете звернутися до Приймальної комісії Миколаївського НАУ: 

 

https://ez.osvitavsim.org.ua/
https://pk.mnau.edu.ua/


Адреса: 54020, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9 (ауд. 106); 

                           www.mnau.edu.ua, pk.mnau.edu.ua 

Телефони: +38 0 (512) 34-60-62, +38 (068) 155-38-21 

E-mail: pk@mnau.edu.ua          Facebook: https://www.facebook.com/1mdau/ 

 

 

 

Бажаємо Вам успіхів у ЗНО-2020 та запрошуємо вступати до 

Миколаївського НАУ! 

 

 

http://www.mnau.edu.ua/
https://pk.mnau.edu.ua/
mailto:pk@mnau.edu.ua
https://www.facebook.com/1mdau/


Додаток 1 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2020 році (денна форма здобуття освіти) 

ОС «Бакалавр» 

 

Спеціальність 
Тип конкурсної 

пропозиції 

Ліцензований 

обсяг 
Перелік конкурсних предметів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Облік і оподаткування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

120 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

10 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

35 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Економіка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 



Економіка 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Менеджмент  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

6 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Готельно-ресторанна справа 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

60 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова 100 

3. Географія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 



Публічне управління та адміністрування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Історія України 100 

Публічне управління та адміністрування 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

80 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

19 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Географія 100 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

60 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Іноземна мова 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 



Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

11 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Іноземна мова 100 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Хімія, або Біологія, 

або Іноземна мова 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

125 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України  100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

26 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Геодезія та землеустрій 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

40 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Географія або Історія України 100 



Геодезія та землеустрій 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Іноземна мова 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Біотехнології та біоінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Фізика або Хімія, або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Харчові технології 
Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 
40 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика  100 

3. Хімія або Біологія 100 



Харчові технології 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія  100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

110 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Фіксована (закрита) 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

13 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

 



Додаток 2 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2020 році (заочна форма здобуття освіти) 

ОС «Бакалавр» 

 

Спеціальність 
Тип конкурсної 

пропозиції 

Ліцензований 

обсяг 
Перелік конкурсних предметів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Облік і оподаткування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Менеджмент  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

70 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Публічне управління та адміністрування 
Небюджетна 

(тільки контракт) 
50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Іноземна мова або Історія України 100 



Публічне управління та адміністрування 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

30 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

35 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Фізика або Іноземна мова 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

Небюджетна 

(тільки контракт) 
50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика 100 

3. Біологія або Іноземна мова 100 



Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Географія або Фізика 100 

Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України  100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Хімія або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України 100 

3. Математика або Біологія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія 100 

3. Географія або Іноземна мова 100 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2020 році (денна форма здобуття освіти) 

ОС «Молодший бакалавр» 

 

Спеціальність 
Тип конкурсної 

пропозиції 

Ліцензований 

обсяг 
Перелік конкурсних предметів 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Облік і оподаткування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або Іноземна мова, 

або Географія 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Фізика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Менеджмент  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або Іноземна мова, 

або Географія 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Фізика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Право 

Небюджетна 

(тільки контракт) 

40 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Математика 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Комп’ютерні науки 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або Фізика, або 

Іноземна мова 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Географія 100 



Комп’ютерні науки 
Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія  100 

Туризм 

Небюджетна 

(тільки контракт) 

40 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або історія України 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або Фізика, або 

Географія 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Іноземна мова 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія, або 

Математика 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Фізика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Біотехнології та біоінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Фізика, або Хімія, 

або Математика 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Географія 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Харчові технології 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Математика або Хімія, або 

Біологія 
100 



Харчові технології 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Фізика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія, або 

Математика 
100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Фізика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  

Небюджетна 

(тільки контракт) 

50 

1. Українська мова та література 100 

2. Біологія або Хімія 100 

Небюджетна 1 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Історія України або Математика 100 

Небюджетна 2 

(тільки контракт) 

1. Українська мова та література 100 

2. Іноземна мова або Географія 100 

 

 



ДЛЯ НОТАТОК 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



ДЛЯ НОТАТОК 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


