
 

 

 

 

 

ВСТУП 

до Миколаївського національного аграрного 

університету у 2020 році для здобуття ступеня 

магістра: 

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. Чи потрібно здавати ЗНО при вступі до Університету на 

ОС «Магістр» ? 

 

Так, але не на всі спеціальності. Для конкурсного відбору осіб, які на 

основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 20 «Аграрні науки 

та продовольство») зараховуються: результати єдиного вступного іспиту 

(ЄВІ) з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, 

французька або іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у 

випадках, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до МНАУ) та 

результати фахового вступного випробування в Університеті. 

Для вступу за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 201 

«Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» та 208 «Агроінженерія»: результати вступного іспиту з 

іноземної мови (без ЄВІ!) та результати фахового вступного випробування 

в Університеті. Результати єдиного вступного іспиту зараховуються (за заявою 

вступника) як результати вступного іспиту з іноземної мови під час вступу на 

спеціальності, для яких не передбачено складання єдиного вступного іспиту. 

УВАГА! Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно 

з Умовами прийому та Правилами прийому до МНАУ передбачають складання 

єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати 

результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний 

іспит (з іноземної мови) в Університеті. 

 

2. Якщо вступник отримав диплом бакалавра (спеціаліста або магістра) 

за неспорідненою спеціальністю чи має він право вступати на ОС «Магістр»? 

 

Так, має право. Особа може вступити до Університету для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за іншою спеціальністю 

(Додаток 1), за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування в Університеті у формі співбесіди. Для конкурсного відбору 

таких осіб також зараховуються: результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з 

іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, 

французька або іспанська) (крім спеціальностей 015 «Професійна освіта», 

201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» та 208 «Агроінженерія») та/або результати вступного іспиту 

в Університеті з іноземної мови (тестування) (для вступу на спеціальності 



015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія») та фахового 

вступного випробування в Університеті (тестування). 

 

3. Якщо вступник здобув ОКР «Спеціаліст» (ОС «Магістр») за 

державним замовленням, чи може він вступати на ОС «Магістр» на 

бюджет? 

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 

державного або місцевого бюджету. 

«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». 

 

4. Який перелік документів необхідно подати при вступі до Університету? 

 

Вступники для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 

015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія») на основі 

здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 

подають заяви: 

тільки в електронній формі (крім випадків, визначених у п.2 розділу VI 

Правил прийому до МНАУ); 

тільки у паперовій формі: 

- для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 

конкурсних предметів в Університеті відповідно до Умов прийому та Правил 

прийому до МНАУ; 

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

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

документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, 

на базі якого відбувається вступ; 

- у разі подання іноземного документа про освіту; 

- у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, 

інформація про який відсутня в ЄДЕБО; 

- 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 для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія» подають заяви 

тільки у паперовій формі. 

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; 

екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту (ЄВІ) (крім спеціальностей 

015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія»); 

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

передбачених законодавством); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка 

до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

 

5. Коли починається та закінчується прийом документів для здобуття 

ступеня магістра? 

 

Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра за 

спеціальностями 015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 208 

«Агроінженерія» та спеціальністю на основі здобутого ступеня вищої освіти 

або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на 

навчання для здобуття ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 
Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок прийому заяв та 
документів 

10 липня 2020 року 
10 липня 2020 року 

01 вересня 2020 року* 
19 жовтня 2020 року* 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

о 1800 годині  
02 серпня 2020 року 

о 1800 годині 
02 серпня 2020 року 

о 1800 годині 
21 вересня 2020 року* 

о 1800 годині 
23 листопада 2020 року* 

* – додатковий прийом заяв та документів на навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб 



Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей 015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

208 «Агроінженерія») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки: 
 

Етапи вступної 
кампанії 

Денна форма 
здобуття освіти 

Заочна форма 

здобуття освіти 

Початок прийому заяв та 
документів 

17 червня 2020 року* 
05 липня 2020 року** 

17 червня 2020 року* 
05 липня 2020 року** 

Закінчення прийому заяв 
та документів 

25 червня 2020 року* 
22 липня 2020 року** 

25 червня 2020 року* 
22 липня 2020 року** 

* – прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

вступних іспитів відповідно до п. 12 розділу VIII Правил прийому до МНАУ 

(замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка 

про завершення навчання); 

** – прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі 

результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування. 

 

6. Коли проводяться вступні випробування при вступі для здобуття 

ступеня магістра? 

 

Для здобуття ступеня «Магістр за спеціальностями 015 «Професійна 

освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія» на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста фахові 

вступні випробування (тестування) та додаткові вступні випробування 

проводяться з 03 серпня до 06 серпня 2020 року (включно) – денна та заочна 

форми здобуття освіти. 
 

Для здобуття ступеня «Магістр» (крім спеціальностей 015 «Професійна 

освіта», 201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» та 208 «Агроінженерія») на основі здобутого 

ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста єдиний 

вступний іспит (ЄВІ), фахові вступні випробування (тестування) та 

додаткові вступні випробування в Університеті для денної та заочної форм 

здобуття освіти проводяться: 

єдиний вступний іспит (ЄВІ) – 01 липня 2020 року ; 

вступні випробування (тестування) та додаткові вступні випробування 

– з 05 липня до 26 липня 2020 року (включно). 

 

 

 



7. Коли вступник дізнається, що рекомендований до зарахування та 

які терміни зарахування на бюджет і на контракт? 

 

Зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня 

магістра за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

208 «Агроінженерія», проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна форма 

здобуття освіти 
Заочна форма 

здобуття освіти 

Термін оприлюднення 
рейтингового списку вступників 

07 серпня 2020 року 07 серпня 2020 року 

Закінчення терміну виконання 
вимог до зарахування на місця 

навчання за державним 
замовленням 

до 1800 години 
11 серпня 2020 року 

до 1800 години 
11 серпня 2020 року 

Закінчення терміну виконання 
вимог до зарахування на місця 
навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

не пізніше 17 серпня 
2020 року 

не пізніше 17 серпня 
2020 року 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 
– 12 серпня; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів, за кошти 
фізичних та/або юридичних 
осіб – не пізніше 21 серпня 

за державним замовленням 
– 12 серпня; 

за рахунок цільових 
пільгових державних 

кредитів, за кошти 
фізичних та/або юридичних 
осіб – не пізніше 21 серпня 

 

Зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої 

освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня 

магістра (крім спеціальностей 015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

208 «Агроінженерія») проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 
Денна та заочна форми 

здобуття освіти 

Термін оприлюднення рейтингового списку 
вступників 

не пізніше 05 серпня 2020 року 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування на місця навчання за державним 

замовленням 
до 1800 години 10 серпня 2020 року 

Закінчення терміну виконання вимог до 
зарахування на місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
не пізніше 14 серпня 2020 року 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням – не пізніше 
12.00 години 11 серпня; 

за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб – не пізніше 17 серпня 

 

 



8. Якщо вступник вже навчався на бюджеті на магістра, 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 

ступенем магістра, мають право повторного  вступу  для  безоплатного  

здобуття  вищої  освіти  в  державних  і комунальних закладах вищої освіти за 

тим самим ступенем освіти (магістр) 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. 

 

9. 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 на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. 

 

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

скористатися пільгою? 

 

Мають право на пільговий вступ (вступ за квотами) лише особи, які 

вступають для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 

середньої освіти визначені в розділі VIII Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, розділі VIII Правил прийому до 

МНАУ. 

 

11. Як розраховується конкурсний бал вступника? 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

(крім спеціальностей 015 «Професійна освіта», 201 «Агрономія», 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та 

208 «Агроінженерія») конкурсний бал обчислюється за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2, 

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка 

фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів). 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання 



для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 

201 «Агрономія», 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» та 208 «Агроінженерія» а також для конкурсного відбору 

осіб, які на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб зараховуються: результати 

вступного іспиту з іноземної мови (тестування) та фахового вступного 

випробування (тестування). 

 

12. 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 Миколаївіського НАУ: 
 

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 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 
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеня магістра 

 

Денна, Магістр 
Споріднена 

спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра / 

Інша спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра 

Спеціальність 

OC магістра 
Освітня програма 

(спеціалізація) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове вступне 

випробування, єдиний 

вступний іспит (ЄВІ) / 

вступний іспит з 

іноземної мови 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Назва Код Код Назва 

за рахунок 

видатків 

державного 

бюджету 

за кошти 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

Обліково-фінансовий факультет 

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:    4 121 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності 

 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
ВСЬОГО:    3 32 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

Факультет менеджменту 

  073 Менеджмент ВСЬОГО:    17 93 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

  281 
Публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО:    5 20 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент 

Публічне управління та 

адміністрування 

071 

072 

 

073 

281 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

Інженерно-енергетичний факультет 

 
  

015 Професійна освіта ВСЬОГО: 
   

0 30 

Освітні, педагогічні науки 

Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

Спеціальна освіта 

Фізична культура і спорт 

Агрономія 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

011 

012 

013 

014 

 

 

015 

 

016 

017 

201 

204 

 

 

015 Професійна освіта 

015.37 Аграрне виробництво, 

переробка сільсько-

господарської продукції та 

харчові технології 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  015 Професійна освіта 

015.37 Аграрне виробництво, 

переробка сільсько-

господарської продукції та 

харчові технології 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

 

 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО:    19 31 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Енергетичне 

машинобудування 

Атомна енергетика 

Теплоенергетика 

Гідроенергетика 

141 

 

 

142 

 

143 

144 

145 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

  208 Агроінженерія ВСЬОГО:    35 40 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Факультет агротехнології 

  201 Агрономія ВСЬОГО:    65 50 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

201 Агрономія Агрономія 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  



інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

 

 
152 

Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

ВСЬОГО:    3 22 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Мікро- та наносистемна 

техніка 

151 

 

 

152 

 

153 

152 
Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

Інші спеціальності  152 
Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

  162 біотехнології та 

біоінженерія 
ВСЬОГО:    8 42 

Хімічні технології та 

інженерія 

Біотехнології та біоінженерія 

Біомедична інженерія 

161 

 

162 

163 

162 біотехнології та біоінженерія біотехнології та біоінженерія 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Інші спеціальності 

 

162 біотехнології та біоінженерія біотехнології та біоінженерія 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 
програма - 1p 9м; 

освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  



 

 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:    55 80 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

Інші спеціальності  204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 

освітньо-наукова 

програма - 1p 9м; 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна, Магістр 

Споріднена 

спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра / 

Інша спеціальність OC бакалавра, 

напрям підготовки OKP бакалавра 

Спеціальність 

OC магістра 

Освітня програма 

(спеціалізація) 

/може повторювати назву 

спеціальності/ 

Фахове вступне 

випробування, єдиний 

вступний іспит (ЄВІ) / 

вступний іспит з 

іноземної мови 

Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць* 

Назва Код Код Назва 

за рахунок 

видатків 

державного 

бюджету 

за кошти 

фізичних 

та/або 

юридичних 

осіб 

Обліково-фінансовий факультет 

  071 Облік і оподаткування ВСЬОГО:    2 123 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності 

 

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

  072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
ВСЬОГО:    0 15 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м.. 
  



інші спеціальності  072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Факультет менеджменту 

  073 Менеджмент ВСЬОГО:    2 58 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент  

Маркетинг 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

071 

072 

 

073 

075 

076 

073 Менеджмент Менеджмент 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  073 Менеджмент Менеджмент 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

  281 
Публічне управління та 

адміністрування 
ВСЬОГО:    0 80 

Облік і оподаткування  

Фінанси банківська справа та 

страхування  

Менеджмент 

Публічне управління та 

адміністрування 

071 

072 

 

073 

281 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  



Інженерно-енергетичний факультет 

 
  

015 Професійна освіта ВСЬОГО: 
   

0 35 

Освітні, педагогічні науки 

Дошкільна освіта 

Початкова освіта 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

Професійна освіта (за 

спеціалізаціями) 

Спеціальна освіта 

Фізична культура і спорт 

Агрономія 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

011 

012 

013 

014 

 

 

015 

 

016 

017 

201 

204 

 

 

015 Професійна освіта 

015.37 Аграрне виробництво, 

переробка сільсько-

господарської продукції та 

харчові технології 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

інші спеціальності  015 Професійна освіта 

015.37 Аграрне виробництво, 

переробка сільсько-

господарської продукції та 

харчові технології 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

 

 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

ВСЬОГО:    2 48 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Енергетичне 

машинобудування 

Атомна енергетика 

Теплоенергетика 

Гідроенергетика 

141 

 

 

142 

 

143 

144 

145 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  



 
 

208 Агроінженерія ВСЬОГО:    3 72 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  208 Агроінженерія Агроінженерія 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Факультет агротехнології 
  201 Агрономія ВСЬОГО:    4 96 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

201 Агрономія Агрономія 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

інші спеціальності  201 Агрономія Агрономія 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  



Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології 

 

 
152 

Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

ВСЬОГО:    1 24 

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Мікро- та наносистемна 

техніка 

151 

 

 

152 

 

153 

152 
Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. ЄВІ з іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м.. 
  

Інші спеціальності  152 
Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. ЄВІ з іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м.. 
  

 

 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

ВСЬОГО:    1 74 

Агрономія 

Захист і карантин рослин 

Садівництво та 

виноградарство 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Лісове господарство 

Садово-паркове господарство 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

Агроінженерія 

201 

202 

203 

 

204 

 

 

205 

206 

207 

 

208 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

2. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 

програма - 1p 4м. 
  

Інші спеціальності  204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

1. Додаткове вступне 

випробування; 

2. Вступний іспит з 

іноземної мови; 

3. Фахове вступне 

випробування 

1 курс 
освітньо-професійна 
програма - 1p 4м. 

  

* – дані наведено за результатами прийому у 2019 році 

 


