
 
 

Для конкурсного відбору при вступі на навчання для здобуття освітнього 

ступеня молодшого бакалавра, бакалавра використовується сума результатів 

вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання.  
Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття ступеня 

молодшого бакалавра, бакалавра проводяться з таких предметів: 
 
 

Спеціальність 

Перелік конкурсних предметів Мінімальна 

кількість балів з 

кожного предмету 

для допуску  

до участі  

в конкурсі 

Відкрита (бюджетна) пропозиція Небюджетна пропозиція 

 МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР  

181 Харчові технології 

1.Українська мова та література 

2.Математика або хімія, або 

біологія  

1.Українська мова та 

література 

2.Математика або біологія, або 

історія України 

100 

БАКАЛАВР  

1.Українська мова та література 

2.Математика  

3.Хімія або біологія 

1.Українська мова та 

література 

2. Біологія 

3. Математика або історія 

України 

100 

 
Результати кожного вступного випробування оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів. В конкурсі беруть участь вступники, які за результатами 

кожного зі вступних випробувань отримали 100 і більше балів.  
Конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної 

середньої освіти за результатами кожного зі вступних випробувань не може 
бути менше ніж 125 балів. 

Конкурсний бал обчислюється як сума балів з визначеного предмету, мови 

навчання та середнього бала додатка до документа про попередньо здобуту 

освіту за 200 бальною шкалою та вноситься до Єдиної бази.  

У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню. 
 

Етапи вступної кампанії Денна / заочна форма 

   навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
розпочинається 01 липня 

завантаження необхідних документів              

Початок прийому заяв та документів, передбачених    
13 липня 

розділом VI цих Правил та Умов прийому 
   

             

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

о 18 00 

 

год 16 липня 
вступають на основі співбесіди, вступних іспитів  

   

             

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які              

вступають за результатами зовнішнього незалежного о 18 00 
 год. 22 липня 

  

оцінювання, іспитів, складених з 01 по 12 липня              

Вступні іспити проводяться в кілька потоків (для              

вступників на місця державного та регіонального              

замовлень за графіком, що має бути надісланий до 15 з 01 по 12 липня включно 

березня для моніторингового огляду до Міністерства              



освіти і науки України)              

Додаткові сесії вступних іспитів можуть проводитись для              

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних з 13 по 22 липня 

та/або юридичних осіб.              

Строки проведення співбесід з 16 до 18 липня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до              

зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням              

про отримання чи неотримання ними права здобувати не пізніше 12 00 год. 20 липня 
  

вищу освіту за кошти державного або регіонального              

бюджету (за державним або регіональним замовленням)              

Виконання вимог до зарахування на місця державного              

замовлення вступниками, які отримали рекомендації до              

зарахування за результатами співбесіди, включаючи до 10 00 год. 22 липня 
 

подання письмової заяви про виключення заяв на інші              

місця державного замовлення              

Зарахування осіб, які виконали вимоги до зарахування за 

не пізніше 15 00 год. 22 липня 
результатами співбесіди за державним замовленням  

             

Виключення заяв осіб, зарахованих за результатами 
впродовж 22 липня 

співбесіди, на інші місця державного замовлення              

Формування рейтингових списків вступників, які              

вступають на основі результатів зовнішнього незалежного              

оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1,              

квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до не пізніше 12 00 год. 
 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з    27 липня 

повідомленням про отримання чи неотримання ними              

права здобувати вищу освіту за кошти державного або              

місцевого бюджету (за державним або регіональним              

замовленням)              

Виконання вимог до зарахування вступниками, які              

вступають на основі результатів зовнішнього незалежного              

оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, до 1800 год. 31 липня 

квотою-3, квотою-4) та отримали рекомендації на місця              

державного або регіонального замовлення              

 - за кошти державного або 
 місцевого бюджету (за 

Зарахування вступників державним або регіональним 

 замовленням) не пізніше 

 

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

осіб – 05 серпня, але не пізніше 
ніж 30 вересня; 

Переведення на вакантні місця державного, регіонального 
замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил та 

Умов прийому) 

не пізніше ніж 08 серпня 

; 

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 12
00 

01 серпня 



Строки прийому заяв та документів для участі у вступних 
іспитах та творчому конкурсі на місця державного та 

регіонального замовлення. Інформація про строки 

прийому заяв та документів для участі у вступних 

іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на 

офіційному(ій) вебсайті (вебсторінці) Уманського НУС. 

з 22 червня по 08 липня, 

початок останнього потоку 

проведення вступних іспитів 

09 липня. 



 

 


