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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Білоцерківський національний аграрний університет

(далі – Білоцерківський НАУ) оголошує прийом на підготов-
ку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними
рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання
відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2.Прийом до Білоцерківського НАУ на всі освітньо-ква-
ліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від
джерел фінансування.

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
2.1.На навчання до Білоцерківського НАУ для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста вете-
ринарно-медичного спрямування) приймаються особи з по-
вною загальною середньою освітою.

2.2 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра. На навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста ветеринарно-ме-
дичного спрямування також приймаються особи з повною
загальною середньою освітою.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-ква-
ліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магіст-
ра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спец-
іаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Білоцерківський НАУ приймає на перший (зі скоро-
ченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з норма-
тивним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобу-
ли освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфі-
каційного рівня бакалавра (спеціаліста ветеринарно-медич-
ного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям
підготовки, який визначається відповідно до постанови Каб-
інету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839 «Про зат-
вердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста».

Білоцерківський НАУ зараховує зазначені категорії осіб
за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами
IV, V, VI та пунктом 14.1. розділу XIV цих Правил прийому.

2.5. Білоцерківський НАУ приймає на навчання на дру-
гий (третій) курс осіб, які здобули повну вищу освіту, для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим
напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць
ліцензованого обсягу.

2.6. Білоцерківський НАУ здійснює прийом студентів на
старші курси у порядку переведення та поновлення в межах
вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Поло-
ження про порядок переведення, відрахування та поновлен-
ня студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.
Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі
поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Білоцерківсько-

му НАУ здійснюється:  за рахунок видатків державного та
місцевих бюджетів - за державним замовленням; за рахунок
державних цільових пільгових довгострокових кредитів; за
ваучерами; за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобу-
вати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчаль-
них закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-
кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

IV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,
ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

4.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на
основі повної загальної середньої освіти.

Початок прийому заяв та документів у паперовій або елек-
тронній формі вступників повної загальної середньої:

денна форма навчання – 1 липня 2014 р.;
навчання без відриву від виробництва – 7 липня 2014 р.
Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній

формі та документів від осіб, які мають право складати вступні
випробування, що проводить вищий навчальний заклад:

денна – о 18.00 год. 19 липня 2014 р.;
навчання без відриву від виробництва  – о 18.00 год.

23 липня 2014 р.
Закінчення прийому заяв у паперовій або електронній

формі та документів від осіб, які не складають вступних вип-
робувань:

денна - о 12.00 год. 31 липня 2014 р.;
навчання без відриву від виробництва - о 12.00 год.

6 серпня 2014 р.
Строки проведення вищим навчальним закладом вступ-

них випробувань:
денна - 21–31 липня 2014 р.;
навчання без відриву від виробництва   - 24 липня–

6 серпня 2014 р.
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступ-

ників із зазначенням рекомендованих до зарахування
на місця державного замовлення:

денна: - перший - не пізніше 12 00 год. 1 серпня 2014 р.;
другий - не пізніше 12 00 год. 5 серпня 2014 р.;
третій - не пізніше 12 00 год. 8 серпня 2014 р.
без відриву від виробництва: перший - не пізніше

12.00 год.7 серпня 2014 р.;
другий - не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2014 р.;
третій - не пізніше 12.00 год.14 серпня 2014 р.
Терміни вибору вступниками місця навчання:
денна:- перший строк вибору вступниками місця навчан-

ня закінчується о 18.00 год.4 серпня 2014 р.;
другий строк вибору вступниками місця навчання закін-

чується о 18.00 год. 7 серпня 2014 р.;

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2014 р.
третій строк вибору вступниками місця навчання закін-

чується о 18.00 год.11 серпня 2014 р.;
без відриву від виробництва: перший строк вибору

вступниками місця навчання закінчується о 18 00 год.
10 серпня 2014 р.;

другий строк вибору вступниками місця навчання закін-
чується о 18.00 год. 10 серпня 2014 р.;

третій строк вибору вступниками місця навчання закін-
чується о 18.00 год.13 серпня 2014 р.

Терміни зарахування вступників:
денна:за державним замовленням – не пізніше 15.00 год.

12 серпня 2014 р.;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування

на місця державного замовлення відповідного напряму (спе-
ціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 р.;

без відриву від виробництва: за державним замовлен-
ням – не пізніше 15.00 год.18 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування
на місця державного замовлення відповідного напряму (спе-
ціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 р.

Вступні випробування та конкурсний відбір  на основі
повної загальної середньої освіти

ФІЛОЛОГІЯ. 1. Українська мова та література. 2. Іно-
земна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) на
вибір абітурієнта. 3. Історія України або світова література.

Профілююча - іноземна мова.
ПРАВОЗНАВСТВО. 1. Українська мова та література.

2. Історія України. 3. Іноземна мова або математика.
Профілююча - Історія України.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА; ФІНАНСИ І КРЕ-

ДИТ; ОБЛІК І АУДИТ. 1. Українська мова та література.
2. Математика. 3. Історія України або географія.

Профілююча – математика.
МЕНЕДЖМЕНТ. 1. Українська мова та література.

2. Математика. 3. Географія або іноземна мова.
Профілююча – математика.
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ-

ДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУ-
ВАННЯ. 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3.
Географія або математика. Профілююча – біологія.

АГРОНОМІЯ. 1. Українська мова та література. 2. Біо-
логія. 3. Хімія або математика. Профілююча – біологія.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРО-
ДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА.

1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Матема-
тика або фізика. Профілююча – біологія.

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ. 1. Українсь-
ка мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або іноземна
мова. Профілююча – математика.

ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО. 1.
Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика
або географія.  Профілююча – біологія.

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА.1. Украї-
нська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика або гео-
графія. Профілююча – біологія.

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА. 1. Українська мова та літе-
ратура. 2. Біологія. 3. Хімія або фізика. Профілююча – біологія

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробу-
вання, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступ-
ників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста до Білоцерківського НАУ проводиться на денну
форму навчання та навчання без відриву від виробництва
прийом заяв та документів розпочинається 1 липня і закін-
чується о 18.00 год.19 липня 2014 р. Вступні випробування
проходитимуть з 21 по 31 липня 2014 р. Перший термін оп-
рилюднення рейтингового списку вступників – не пізніше
12.00 год. 1 серпня 2014 р.

Перший строк вибору вступниками місця навчання зак-
інчується о 18.00 годині 4 серпня 2014 р. Другий термін
оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше
12.00 год. 5 серпня 2014 р.

Другий строк вибору вступниками місця навчання зак-
інчується о 18.00 год. 7 серпня 2014 р. Третій термін опри-
люднення рейтингового списку вступників – не пізніше 12.00
год.8 серпня 2014 р.

Третій строк вибору вступниками місця навчання
закінчується о 18.00 год. 11 серпня 2014 р. Зарахування за
державним замовленням – не пізніше 15.00 год.11 серпня
2014 р., а за кошти фізичних або юридичних осіб – після
зарахування на місця державного замовлення відповідного
напряму підготовки – не пізніше 26 серпня 2014 р.

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що
проводить Білоцерківський НАУ, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі базової
(бакалавра) та повної (спеціаліста) вищої освіти на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) про-
водиться в такі строки:  на денну форму навчання та навчан-
ня без відриву від виробництва. Прийом заяв і документів
розпочинається 14 липня і закінчується о 18.00 год.31 липня
2014 р. Вступні випробування проходитимуть з 1 по 10 сер-
пня 2014 р. Перший термін оприлюднення рейтингового спис-
ку вступників – не пізніше 12.00 год.11 серпня 2014 р.

 Перший строк вибору вступниками місця навчання за-
кінчується о 18.00 год. 14 серпня 2014 р. Другий термін
оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше
12.00 год. 15 серпня 2014 р.

Другий строк вибору вступниками місця навчання зак-
інчується о 18.00 год.17 серпня 2014 р. Третій термін опри-
люднення рейтингового списку вступників – не пізніше 12.00
год.18 серпня 2014 р.

Третій строк вибору вступниками місця навчання закі-
нчується о 18.00 год.21 серпня 2014 р. Зарахування за
державним замовленням – не пізніше 15.00 год. 22 серпня
2014 р.,  а за кошти юридичних та фізичних осіб – після зара-
хування на місця державного замовлення відповідної
спеціальності – не пізніше 26 серпня 2014 р.

V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ВСТУПУ У БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАУ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному
відборі до Білоцерківського НАУ (далі – заява) в паперовій
або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається
вступником особисто до приймальної комісії навчального за-
кладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону
України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або
в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчаль-
них закладів України та не більше ніж на три напрями підго-
товки (на три спеціальності) у кожному з них. Заява до Біло-
церківського НАУ на певний напрям підготовки (спе-
ціальність) на різні форми навчання подаються вступником
окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із заз-
наченням того, оригінали чи копії документів додані до зая-
ви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії
у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

5.3. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ба-
калавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магі-
стра) та форму навчання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- документ державного зразка про раніше здобутий

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибо-
ром оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оці-
нювання (для вступників на основі повної загальної серед-
ньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- медичну довідку за формою 086-о або її копію;
- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо

це викликано особливими умовами зарахування за відпов-
ідними напрямами підготовки (спеціальностями), установ-
леними законодавством, у строки, визначені для прийому
документів, не пізніше строків, у установлених у розділі
IV цих правил для прийняття приймальною комісією
першого рішення про рекомендування вступників до
зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовніш-
нього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сер-
тифікати чи їх дублікати видані у 2013, або 2012, або 2011,
або 2010, або 2009, або 2008 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією вищого навчального закладу, до яко-
го вони подаються, або в установленому законодавством по-
рядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інва-
ліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засв-
ідчують їхнє право брати участь у конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами
складання вступних екзаменів у Білоцерківському НАУ.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у
2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх
право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання або за результатами вступних екза-
менів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі
за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну
загальну середню освіту за кордоном, подають документи,
що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за
результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за ре-
зультатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ви-
щому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Право брати участь у конкурсі тільки за результа-
тами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Білоцерк-
івському НАУ в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному
зовнішньому оцінюванні мають:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової
служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та стар-
шинського складу, які проходять військову службу за кон-
трактом, при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в Переліку за-
хворювань, що можуть бути перешкодою для проходження гро-
мадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджено-
му наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер-
ством охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 р.
№ 124/95 за реєстрованому у Міністерстві юстиції України
7 березня 2008 р. за № 189/14880, для яких Український центр
оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження
незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати
вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі
на основі атестата про повну загальну середню освіту, серти-
фіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з
конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до
Білоцерківського НАУ.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом запов-
нення вступником електронної форми в режимі он-лайн та
розглядається приймальною комісією Білоцерківського НАУ
відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в елект-
ронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих на-
вчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства
освіти і науки України від 29 жовтня 2013 р. № 1510.

5.13. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів
з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому
та правилами прийому до Білоцерківського НАУ мінімальної
кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допуска-
ються і на навчання не зараховуються (крім випадків, перед-
бачених абзацом третім пункту 6.1. розділу VI цих правил).

УНІВЕРСИТЕТУНІВЕРСИТЕТ
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5.14. Приймальна комісія здійснює перевірку достовір-
ності даних, поданих вступником для участі у конкурсному
відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядни-
ка) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступ-
ником до вищого навчального закладу, є підставою для відмо-
ви в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчан-
ня (анулювання наказу про зарахування).Приймальна комі-
сія здійснює перевірку середнього бала документа про осві-
ту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджуєть-
ся рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.15. Приймальна комісія розглядає заяви та документи
вступників та приймає рішення про допуск до участі в кон-
курсному відборі для вступу на навчання до вищого навчаль-
ного закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації
заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екза-
менів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не
пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень
здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії
та веб-сайті вищого навчального закладу.

5.16. Факт ознайомлення вступника з правилами прийо-
му, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відпо-
відного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди
на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оці-
нювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу
поза конкурсом та на обробку його персональних даних в
Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.17. При прийнятті на навчання осіб, які подають доку-
мент про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-ква-
ліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і
встановлення еквівалентності  документа про здобутий
освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що
здійснюється Міністерством освіти і науки України відповід-
но до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в
Україні документів про освіту, виданих навчальними закла-
дами інших держав, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 р.
№ 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14
червня 2012 р. за № 960/21272. Визнання і встановлення екв-
івалентності цих документів здійснюється протягом першого
року навчання.

5.18. Приймальна комісія Білоцерківського НАУ до яких
вступник подав заяву, перевіряє в єдиній базі перелік його
заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА
                   КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

6.1. Приймальна комісія Білоцерківського НАУ допускає
до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання
вступників на основі повної загальної середньої освіти, які
подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання
(або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визна-
чених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовніш-
нього незалежного оцінювання (вступних випробувань (див.
додаток 5): для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра (спеціаліста ветеринарно-медичного спрямування)
– не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та
не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Білоцерківський НАУ за рішенням приймальної комісії
допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на на-
вчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього неза-
лежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непро-
фільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами
прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за
умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного пред-
мета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі
для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертиф-
ікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124
(крім випадків, передбачених абзацом третім цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної
загальної середньої освіти вступають до Білоцерківського
НАУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалав-
ра (спеціаліста ветеринарно-медичного спрямування), зара-
ховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оці-
нювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів.
Один предмет визначається як профільний.

6.3. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний
бал обчислюється як сума результату фахового випробуван-
ня, вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала
документа про базову (повну) вищу освіту.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спец-
іаліста на основі базової вищої освіти, конкурсний бал обчис-
люється як сума результату фахового випробування та се-
реднього бала документа про базову вищу освіту.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бака-
лавра на основі молодшого спеціаліста конкурсний бал об-
числюється як сума результату фахового випробування та
середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які
вступають на основі повної загальної середньої освіти, оці-
нюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на ос-
нові здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробля-
ються і затверджуються Білоцерківським НАУ не пізніше
ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на
вступні випробування у визначений розкладом час, особи,
знання яких було оцінено балами нижче встановленого прави-
лами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали
документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсно-
му відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.7. Особи, не атестовані з української мови, подають сер-

тифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови,
оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з ура-
хуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педа-
гогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних)
комісій).

Результат екзамену при вступі на основі повної загаль-
ної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200

балів і зараховується замість балів сертифіката з українсь-
кої мови та літератури.

6.12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магі-
стра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

VII.  ЦІЛЬОВИЙ  ПРИЙОМ  ДО
        БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО  НАУ
7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до по-

станови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Білоцерківського НАУ на
підготовку за державним замовленням на умовах цільового
прийому згідно з установленими квотами, додають направ-
лення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севас-
топольської міських державних адміністрацій, а також міністер-
ствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 75
відсотків обсягу державного замовлення на підготовку
фахівців з кожного напряму (спеціальності).

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за ок-
ремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліф-
ікаційних рівнів бакалавра (спеціаліста ветеринарно-медич-
ного спрямування). Конкурс відбувається відповідно до кон-
курсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї ка-
тегорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим
конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних
засадах.

VIII. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯКІ
ДОСЯГЛИ ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ
ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

8.1. Зараховуються до Білоцерківського НАУ відповідно
до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сер-
тифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю
балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в
конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умо-
ви, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких
профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони
брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III
ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-
зових предметів до конкурсного бала при вступі на основі
повної загальної середньої освіти додатково нараховуються
бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки,
для яких профільним є вступне випробування з предмета, з
якого вони є призерами, у тому числі:основи економіки – при
вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та
підприємництво»; основи правознавства – при вступі на на-
прями (спеціальності) галузі знань «право»; екологія – при
вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними виз-
начено предмети «біологія», «хімія».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів на-
уково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої  академії наук
України додатково нараховуються бали відповідно до секції,
по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.

Відповідність секцій напрямам підготовки визначається
згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки,
на які при вступі до Білоцерківського НАУ для навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста вете-
ринарно-медичного спрямування) додатково зараховуються
конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами
I-III ступеня III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів на-
уково-дослідних робіт учнів – членів МАНУ за секціями на-
укових відділень Малої академії наук України, наведених у
додатку 4 Умов прийому до вищих навчальних закладів Ук-
раїни у 2014 р.

8.3. Положення пунктів 8.1–8.2 цього розділу, поши-
рюється на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досяг-
нення за рішенням Експертної ради для визначення найкра-
щих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно
до Положення про Експертну раду для визначення найкра-
щих інтелектуальних досягнень дітей затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року
№ 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16
вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року
№ 467«Про започаткування у 2013 році Програми Прези-
дента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне
майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів
IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідниць-
ких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що
відбулися у поточному навчальному році, за переліком, виз-
наченим Міністерством освіти і науки України.

8.4. Величина додаткового бала встановлюється:  особам,
які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;
особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;осо-
бам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;особам,
нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.Додатковий
бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в
рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факуль-
тети довузівської підготовки) Білоцерківського НАУ, для
вступу на основі повної загальної середньої освіти до Біло-
церківського НАУ для навчання на природничо-математич-
них та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціально-
стях) при вступі на відповідний напрям (спеціальність) дано-
го вищого навчального закладу додається до 20 балів за ре-
зультатами підсумкової атестації. При вступі в університет  –
при отриманні підсумкової атестації «відмінно» додається 20
балів, «добре» –15 балів, «задовільно» –10 балів.

8.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поши-
рюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузі-
вської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцен-
зію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних
закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150
аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

8.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5
цього розділу і нарахованих особам за результатами навчан-
ня, оприлюднюється приймальною комісією навчального
закладу до початку прийому заяв про допуск до участі в
конкурсі.

ІX. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
9.1. Зараховуються поза конкурсом:
·особи, яким відповідно до Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке
право;

·діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226
«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту
та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування» (зі змінами);

·інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років,
яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спец-
іальністю), відповідно до Закону України “Про основи соц-
іальної захищеності інвалідів в Україні”;

·особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи» надане таке право;

·особи, яким відповідно до Закону України «Про підви-
щення престижності шахтарської праці» надане таке право;

·діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших
військових формувань, працівників правоохоронних органів,
які загинули під час виконання службових обов’язків, відпо-
відно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді»;

·члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які заги-
нули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені
О. Ф. Засядька», згідно з додатком 4 до постанови Кабінету
Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання
соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірни-
чорятувальників».

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1
цього розділу, установлюється приймальною комісією Біло-
церківського НАУ за результатами моніторингу проведення
вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків
обсягу державного замовлення з кожного напряму (спеціаль-
ності), доведеного Білоцерківському НАУ, але не менше од-
ного місця.

Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відпо-
відно до конкурсного бала вступника.

9.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у
пункті 10.1, не рекомендовані до зарахування на навчання на
визначені місця згідно з пунктом 10.2 цих правил, мають пра-
во брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно
до конкурсного балу.

X. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
10.1. Право на першочергове зарахування до вищих на-

вчальних закладів мають:
·особи, яким відповідно до Закону України «Про охоро-

ну дитинства» надане таке право;
·особи, яким відповідно до Закону України «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
·особи, яким відповідно до Указу Президента України від

21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання мо-
лоді» надане таке право;

·особи, яким відповідно до Указу Президента України від
12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні на-
прями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення
життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

·випускники старшої школи (повна загальна середня осв-
іта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі
на основі повної загальної середньої освіти;

10.2. Право першочергового зарахування надається за
послідовністю визначеною пунктом 11.1 цього розділу.

XI. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ СПИСКУ
ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

11.1. Список вступників, які вступають на умовах цільо-
вого прийому (мають цільове направлення), впорядковуєть-
ся за конкурсним балом від більшого до меншого, відповідно
до порядку формування рейтингового списку без урахуван-
ня пріоритетів, визначених у розділах IX, X цих Правил.

11.2. Рейтинговий список вступників формується за кате-
горіями в такій послідовності:

·вступники, які рекомендовані до зарахування поза кон-
курсом;

·вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільо-
вого прийому;

·вступники, рекомендовані до зарахування за результата-
ми співбесіди;

·учасники міжнародних олімпіад;
·вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розд-

ілу категорії рейтинговий список впорядковується:
·за конкурсним балом від більшого до меншого;
·з урахуванням права на першочергове зарахування при

однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав
для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:
·прізвище, ім’я та по батькові вступника;
·конкурсний бал вступника;
·наявність підстав для вступу поза конкурсом;
·наявність підстав до зарахування на місця цільового

прийому;
·наявність підстав для вступу за результатами співбесіди;
·наявність підстав до зарахування як учасника міжнарод-

них олімпіад;
·наявність права на першочергове зарахування.
11.5. Рейтингові списки вступників формуються прий-

мальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та
веб-сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням кате-
горій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін про-
тягом строку проведення конкурсного відбору.

Приймальна комісія: Соборна площа, 8/1, 
м. Біла Церква,  Київська обл.  09117.
Телефони для довідок: 8(04563) 5-30-23,
9-18-36, 3-11-57.Сайт : www.btsau.kiev.ua
 Email:priemnakomis@ukr.net


