
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ 

вступникам Миколаївського національного 

аграрного університету у 2021 році 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Шановні випускники! 

 

Для вступу на спеціальності Миколаївського національного аграрного 

університету Приймальна комісія рекомендує Вам звернути увагу на ряд 

особливостей вступної кампанії 2021 року: 

 

1. Прийом вступників до Миколаївського НАУ на основі повної загальної 

середньої освіти у 2021 р. проводитиметься на відкриті, фіксовані  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). Наголошуємо! Якщо Ви не наберете 

необхідної кількості балів для вступу на бюджет, Ви не втрачаєте права участі 

в конкурсі на місця навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах 

контракту). 

Фіксовані 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 зовнішнього незалежного 

оцінювання (далі – 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 2021 р. будуть прийматися 

сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 з конкурсних предметів відповідно до 

переліку (додатки 1, 2 та 3). 

2. УВАГА! Учасники ЗНО-2021 зможуть пройти тестування з 

5 предметів. При виборі предметів для складання зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році та подальшого вступу на спеціальності 

Миколаївського НАУ рекомендуємо обрати такі комбінації предметів: 

 

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

Історія України або Географія 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на 15 відкритих конкурсних 

пропозицій (бюджет та контракт) Миколаївського НАУ) 

Спеціальності, на які Ви матиме змогу подати заяви відповідно до 

запропонованого переліку ЗНО: 



«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», 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». 

 

ІІ. Українська мова і література + Математика + Іноземна мова + Біологія + 

Хімія або Фізика 

(Це надасть Вам можливість подати заяви на всі відкриті конкурсні 

пропозиції (бюджет та контракт) – 16 спеціальностей Миколаївського НАУ) 

Спеціальності, на які Ви матиме змогу подати заяви відповідно до 

запропонованого переліку ЗНО: 

«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». 

 



Скориставшись нашими порадами щодо вибору на ЗНО 2021 року п’яти 

(обов’язково!) предметів із переліку, який наведений вище, Ви зможете 

претендувати на вступ до Миколаївського НАУ на якнайширшу кількість 

спеціальностей денної та заочної форм здобуття освіти. 

3. Якщо із п’яти обраних предметів ЗНО Ви успішно склали (тобто отримали 

результат 100 і більше балів!) лише два ЗНО, один з яких українська мова і 

література, а другий – будь-який предмет ЗНО, Ви можете вступити до 

Миколаївського НАУ у 2021 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). 

4. Вступники 2021 року матимуть змогу подати до п’яти заяв на місця 

державного та регіонального замовлення (відкриті та фіксовані конкурсні 

пропозиції) Щоб підвищити свої шанси вступу на бюджет рекомендуємо подати 

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

бакалавра. На небюджетні конкурсні пропозиції (тільки на контракт) вступники 

зможуть подати до тридцяти заяв. 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 2021 році. 

5. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та 

заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі, 

крім вступників, які мають спеціальні права відповідно до Умов прийому (такі 

особи подають заяви тільки в паперовій формі). При цьому 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. 23 липня 2021 року. 

6. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс на основі повної 

загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти 

триватиме з 14 липня по 23 липня 2021 року. 

7. Вступники, які претендують на місця державного або регіонального 

замовлення за денною або заочною формами здобуття освіти, у кожній заяві 

зазначають її пріоритетність (від 1 до 5); при цьому показник пріоритетності 1 (один) 

означає найвищу пріоритетність. У випадку, коли вступник рекомендується до 

зарахування на навчання відповідно до першого власно обраного пріоритету, він 



втрачає право участі у подальшому конкурсному відборі на навчання за наступними 

пріоритетами. Рекомендуємо Вам присвоїти вищу пріоритетність заявам на 

спеціальності в нашому Університеті. Це підвищить Ваші шанси для зарахування на 

місця державного або регіонального замовлення до Миколаївського НАУ. 

8. Обчислення конкурсного бала вступника відбувається із урахуванням 

вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам ЗНО, середньому балу 

документа про повну загальну середню освіту та балу за успішне закінчення 

підготовчих курсів Миколаївського НАУ. 

9. Вага середнього бала документа про повну загальну середню освіту 

становить 10 % конкурсного бала (ваговий коефіцієнт 0,1). 

10. 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», «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.  

11. Правилами прийому до Миколаївського НАУ передбачено нарахування 

додаткових до 20 балів (до результату ЗНО з одного відповідного предмета) за 

перемогу у Всеукраїнській олімпіаді МНАУ для майбутніх вступників. 

Рекомендуємо обов’язково взяти у ній участь та одержати додаткові конкурсні 

бали. Так, наприклад, у 2020 році багато вступників Миколаївського НАУ мали 

високий конкурсний бал (від 191 до 200 балів) за рахунок додаткових балів за 

підготовчі курси та перемогу в олімпіаді. Саме це дозволило їм зайняти найвищі 

позиції в рейтингових списках та успішно вступити на місця навчання за 

державним замовленням. 

12. Враховуючи зазначене вище, наводимо приклад розрахунку конкурсного 

бала:  

на спеціальність «Менеджмент»: КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А, 

на спеціальність «Агрономія»: КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К6*ОУ, 

де П1, П2, П3  – бали ЗНО з першого, другого та третього предметів;  

К1, К2 , К3, К4, К6 – вагові коефіцієнти;  

А – середній бал шкільного атестата,  

ОУ – бал за підготовчі курси Миколаївського НАУ. 

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 

 

Для автоматичного розрахунку конкурсного бала можете скористатись 

«Калькулятором конкурсного балу для вступу до МНАУ», який розміщено на сайті 

Приймальної комісії Миколаївського НАУ (https://pk.mnau.edu.ua) 

 

 

 

 

 

 

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

місцях державного або регіонального 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», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» та 

успішно закінчили підготовчі курси Миколаївського НАУ. 

13. Для зарахування до Миколаївського НАУ на місця державного або 

регіонального замовлення особи, які рекомендовані до зарахування, зобов’язані 

особисто подати до приймальної комісії оригінали документів (атестат та 

додаток до нього, сертифікати ЗНО) до 18.00 год. 02 серпня 2021 року. 

Бажаємо успіхів у ЗНО-2021 та запрошуємо вступати до 

Миколаївського НАУ! 

 

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

https://pk.mnau.edu.ua, www.facebook.com/1mdau/ 

Приймальна комісія: +38 (0512) 40-91-95,  

+38 (068) 155-38-21, +38 (099) 773-18-39 

Підготовчі курси: +38 (0512) 58-05-91, ауд. 118-а 

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


 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА 4-МІСЯЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ в 2021 РОЦІ  

 

Форма навчання: очна, дистанційна, заочна. 

Тривалість: лютий – травень 2021 р. 

 

НАВЧАННЯ ІЗ ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ: 

 українська мова; 

 українська література; 

 математика; 

 історія України; 
 

 біологія; 

 фізика; 

 географія; 

 англійська мова. 
 

Дні проведення занять: будні дні –  з 16.30 год. до 19.30 год.,  

субота – 10.00-13.00 год. та 13.30-16.30 год. 

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ (за весь період): 

600 грн. (1 предмет, очна форма навчання);  

600 грн. (1 предмет, дистанційна форма навчання); 

840 грн. (3 предмети, заочна форма навчання). 
 

ПРОБНІ ТЕСТУВАННЯ згідно вимог ЗНО:  

березень, квітень 2021 року (безкоштовно). 

 

Для зарахування на підготовчі курси необхідні: 
- заява встановленого зразка (заповнюється на місці); 

- 1 фотографія 3 х 4;  

- копія ID-картки (свідоцтва про народження). 

Зареєструватися на підготовчі курси можна сайті Миколаївського НАУ 
https://pk.mnau.edu.ua/pre-university-training/pidgotovchi_kursi/ 

 

Прийом заяв здійснюється  за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9, 1 поверх, кабінет 118-а 

з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.45. 

Довідки за тел.: (0512) 58-05-91, 40-91-95 

E-mail: martsenyuk@mnau.edu.ua 

https://www.facebook.com/groups/dovuzivska.mnau 

 

https://pk.mnau.edu.ua/pre-university-training/pidgotovchi_kursi/
mailto:martsenyuk@mnau.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/dovuzivska.mnau


Додаток 1 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2021 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) 

100 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

13 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

45 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Економіка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

45 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

 

Менеджмент 

 

 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 



 

Менеджмент 

 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

25 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Готельно-ресторанна справа 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

60 

1. Українська мова і література 100 

2. Іноземна мова 100 

3. Історія України або Математика, 

або Біологія, або Географія, або 

Фізика, або Хімія 

100 

Публічне управління та адміністрування 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

100 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

14 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

70 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 



 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

5 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Професійна освіта (Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції 

та харчові технології) 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

125 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

23 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Геодезія та землеустрій 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

40 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 



Біотехнології та біоінженерія 
Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 
50 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Харчові технології 
Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 
40 

1. Українська мова 100 

2. Математика  100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

125 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Фіксована 

(бюджет – 

регіональне 

замовлення) 

5 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 
Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 
50 

1. Українська мова 100 

2. Біологія або Математика 100 

3. Хімія або Фізика  100 

 

  



Додаток 2 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2021 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 і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Менеджмент  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

70 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Публічне управління та адміністрування 
Небюджетна 

(тільки контракт) 
50 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

30 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

35 

1. Українська мова 100 

2. Математика 100 

3. Історія України або Іноземна 

мова, або Біологія, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 



Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Біологія 100 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Географія, 

або Фізика, або Хімія 

100 

 

 

 

 

 

  



Додаток 3 Інформація щодо конкурсних пропозицій МНАУ у 2021 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 і література 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Менеджмент  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Право 
Небюджетна 

(тільки контракт) 
40 

1. Українська мова і література 100 

2. Історія України або Математика, 

Іноземна мова 
100 

Комп’ютерні науки 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Туризм 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

40 

1. Українська мова і література 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Агроінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Агрономія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 



Біотехнології та біоінженерія 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Харчові технології 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Математика або Історія України, 

або Іноземна мова, або Математика, 

або Географія, або Фізика, або Хімія 

100 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  

Відкрита 

(бюджет і 

контракт) 

50 

1. Українська мова 100 

2. Біологія або Математика, або 

Хімія, або Фізика 
100 

 


