
1

Особливості умов прийому до НУБіП 

України у 2021 році (осіб, які здобули 

ОКР Молодшого спеціаліста, 

ОС «Бакалавр»)

Доповідач – Ковалевський Сергій Сергійович

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України
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Новації вступної кампанії 2021 року

• Вступники для здобуття ступеня «Бакалавр» та «Магістр» подають 

заяви тільки в електронній формі;

• Для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста – у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання з 2 предметів і фахового вступного випробування;

• Для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями у 2021 році 

вступ на основі сертифіката ЄВІ з іноземної мови.



Код Спеціальність

Конкурсний предмет

31 2

Бюджет Контракт

015.37 

Професійна освіта (Аграрне 

виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та 

харчові технології)

Українська мова Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія
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035.04
Філологія. Германські мови та 

літератури (переклад включно) 

Українська мова 

та література

Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія

051 Економіка Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія

053 Психологія
Історія України

Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія
072

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

073 Менеджмент

075 Маркетинг

081 Право Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія

121 Інженерія програмного забезпечення

Українська мова Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

133 Галузеве машинобудування 

141
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

144 Теплоенергетика

151
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології

Перелік конкурсних предметів 

предметів (ЗНО) для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра 



Перелік конкурсних предметів 

предметів (ЗНО) для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

Код Спеціальність

Конкурсний предмет

31 2

Бюджет Контракт

181 Харчові технології 

Українська мова

Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія
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187 Деревообробні та меблеві технології

Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія192 Будівництво та цивільна інженерія 

193 Геодезія та землеустрій

201 Агрономія
Історія України

Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія202 Захист і карантин рослин

203 Садівництво та виноградарство Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія

204
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва

Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія
205 Лісове господарство 

206 Садово-паркове господарство 

207 Водні біоресурси та аквакультура

208 Агроінженерія Математика
Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія

211 Ветеринарна медицина 

Історія України
Математика, або іноземна мова, або біологія, 

або географія, або фізика, або хімія
229

Громадське здоров’я (Нутриціологія

здорового харчування)

231 Соціальна робота Українська мова та 

література242 Туризм 

275.03
Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)
Українська мова Математика

Історія України, або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія
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Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,  конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за денною та заочною формою здобуття 

освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра для осіб, які вступають за результатами 

вступних іспитів 

Етапи вступної кампанії

За результатами вступних іспитів

за державним 

замовленням / за кошти 

фізичних або юридичних 

осіб

тільки за кошти фізичних 

або юридичних осіб

Початок прийому заяв та документів 24 червня 2021 року 14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів
о 1800 годині

09 липня 2021 року

о 1800 годині

19 липня 2021 року

Строки проведення фахових вступних 

випробувань 
11 ‒ 13 липня 2021 року 20 ‒ 22 липня 2021 року

Примітка: програми вступних випробувань, програми фахових вступних випробувань мають бути 

розміщені на сайті закладу вищої освіти не менше ніж 

за три місяці до початку прийому документів 



Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

(магістра ветеринарного спрямування) на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

за денною та заочною формами здобуття освіти
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Етапи вступної кампанії Строки проведення

Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які мають складати фахові вступні випробування
о 1800 годині

23 липня 2021 року

Строки проведення фахових вступних 

випробувань 

24 – 30 липня

2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення

не пізніше

01 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами 

рекомендованими до зарахування на місця за 

державним замовленням

до 1800 години

05 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 1200 години

06 серпня 2021 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 

14 серпня 2021 року



Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» за усіма 

спеціальностями за денною та заочною формами здобуття освіти

Етапи вступної кампанії Строки проведення

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного 

іспиту з іноземної мови 

11 травня ‒ до 1800 години 

03 червня 2021 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які 

вступають на основі вступних іспитів (окремі категорії 

вступників)

22 червня – 25 червня 2021 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови 30 червня 2021 року

Прийом заяв та документів на навчання від осіб, які 

вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту 

та фахового вступного випробування

15 липня – 23 липня 2021 року

Проведення фахових вступних випробувань та додаткових 

фахових вступних випробувань для вступників, які 

вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний 

іспит

19 ‒ 30 липня 2021 року

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників 

рекомендованих до зарахування 
не пізніше 02 серпня 2021 року

Виконання вимог до зарахування особами, 

рекомендованими до зарахування
до 1800 години 07 серпня 2021 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –

12 серпня 2021 року,

за кошти фізичних або юридичних осіб –

не пізніше 16 серпня 2021 року 



Дякую за увагу!
Приймальна комісія

Телефони приймальної комісії: (044) 258-42-63, 527-83-08. 

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії 

Ковалевський Сергій Сергійович   +38(097)444-52-92                               

http: www.nubip.edu.ua e-mail: vstup@nubip.edu.ua

facebook.com/vstupnubip

http://ttp:%20www.nubip.edu.ua
mailto:vstup@nubip.edu.ua

