НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ
прийом студентів на навчання у 2015 р.
на програми підготовки бакалаврів та магістрів
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»
на денну форму навчання за рахунок коштів фізичних та
юридичних осіб
Терміни прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних
випробувань та зарахування

Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які мають складати вступні
випробування, що проводить вищий
навчальний заклад
Закінчення прийому заяв та документів
від осіб, які не складають вступних
випробувань
Строки проведення вступних
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників
Строки вибору вступником місця
навчання
Термін оприлюднення оновленого
рейтингового списку вступників
Терміни зарахування вступників

Бакалавр (вступники
на основі повної
загальної середньої
освіти)
10 липня 2015 року

Магістр
6 липня 2015 р.

о 18.00 годині
24 липня 2015 року

18 липня 2015 р.

о 12.00 годині
01 серпня 2015 року
25 липня – 01
серпня 2015 року
не пізніше 12.00 години
02 серпня 2015 року
з 12.00 години
02 серпня 2015 року
до 18.00 години
05 серпня 2015 року
не пізніше 12.00 години
07 серпня 2015 року
не пізніше
14 серпня 2015 року

19 – 27 липня 2015 р.
не пізніше 12.00
години
26 липня 2015 року
з 12.00 години
26 липня 2015 року
до 18.00 години
30 липня 2015 року
не пізніше 12.00
години
31 липня 2015 року
не пізніше
5 серпня 2015 року

Вступники на освітній рівень бакалавра та магістра особисто
подають до приймальної комісії НУБіП України такі документи
 заяву про вступ;
 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 за особистим вибором оригінали або копії сертифікатів зовнішнього
незалежного оцінювання (для вступників освітній рівень бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти), виданий у 2015 р. з таких
предметів: українська мова та література, математика (профільний) та
географія;
 копію паспорта (1,2 сторінки та місце реєстрації у 3 екземплярах);
 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (3 екземпляри).
Усі копії документів завіряються за оригіналом у НУБіП України або в
установленому законом порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів
не розглядаються.
Для вступників на здобуття освітнього рівня бакалавра, значення
мінімальної кількості балів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання,
з якими вступник допускається до участі у конкурсі становить: з математики –
не нижче 140 балів, з української мови та географії – не нижче 100 балів.
На здобуття ступеня магістра приймаються особи також з інших
спеціальностей. Для прийому на навчання проводяться вступні
випробування у формі тестування з комплексу фундаментальних і професійноорієнтованих дисциплін нормативного циклу за обсягами програм
бакалаврської підготовки.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.1999ір. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості» випускники з цільовим направленням зараховуються за окремим
цільовим направленням.

Вартість навчання (за 1 рік): для здобуття освітнього рівня
бакалавр» - 13860 грн.; магістр – 16210 грн.
Термін навчання для здобуття освітнього рівня: бакалавра – 4 роки,
магістра – 2 роки
У процесі навчання студентам забезпечується стажування за
кордоном.

Документи вступники подають за адресою:
03041, Київ-41, вул. Генерала Родімцева, 19,
навчальний корпус № 1
Їхати від станції метро «Либідська» мікроавтобусом № 212.
Прийом документів з понеділка по п'ятницю з 900 до 1800,
субота – з 900 до 1400 .
Обідня перерва – з 1230 до 1330
Телефони: (044) 258-42-63, 527-83-08.
Http: www.nubip.edu.ua.

