
Для вступу в БНАУ іноземець особисто подає до приймальної комісії 

заяву у паперовій формі. 

До заяви іноземець додає: 

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ (за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним 

закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з 

другого курсу, додається академічна довідка); 

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про 

зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої 

освіти, отримані кредити, тривалість навчання та  успішність з 

навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;  

5) копію паспортного документа іноземця або документа, що 

посвідчує особу без громадянства; 

6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України;  

7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;  

8) копію посвідчення закордонного українця; 

9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної 

мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому до 

БНАУ та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або 

договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність. 

 

 

 

 

 



Вартість навчання для здобуття ОКР «Бакалавр» на умовах 
договору в БНАУ на 2017-2018 навчальний рік з викладанням 

українською, російською і англійською мовами  
(для іноземних громадян, денна форма навчання)* 

№
п/п 

Код 
спеціа-
льності Спеціальність 

ОКР 
«Бакалавр» 
(за один рік 
навчання) 

Загальна 
вартість на 

здобуття ОКР 
«Бакалавр» 

(термін 
навчання 4 н.р.) 

1. 035 Філологія 1200 4800 

2. 051 Економіка 1200 4800 

3. 071 Облік і оподаткування 1200 4800 

4. 072 
Фінанси, банківська справа 

та страхування 
1200 4800 

5. 073 Менеджмент 1200 4800 

6. 074 
Публічне управління та 

адміністрування 
1200 4800 

7. 076 
Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
1200 4800 

8. 081 Право 1200 4800 

9. 101 Екологія 1200 4800 

10. 193 Геодезія та землеустрій 1200 4800 

11. 201 Агрономія 1200 4800 

12. 204 
Технологія виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

1200 4800 

13. 206 
Садово-паркове 

господарство 
1200 4800 

14. 207 
Водні біоресурси та 

аквакультура 
1200 4800 

15. 211 Ветеринарна медицина 1200 4800 

16. 212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
1200 4800 

17. Стажування 200-500 

 

* вартість навчання вказана у долларах США. Оплата за навчання 

здійснюється у гривні, згідно офіційного курсу НБУ на момент оплати 

 


